
Daikin Multisplit 
Luft/luftvärmepumpar
för värme & kyla i alla rum



Daikin Emura R
• Effektivitet i toppklass med en överlägsen design

• Wifistyrning ingår som standard

• Titanapatit- samt silverallergenfilter rengör luften effektivt

• Närvarosensor ger alltid bästa komfort och ökar besparingen

• Avläsning av energiförbrukning i appen

Effektivt, enkelt & tryggt

Koppla upp till fem inomhusdelar 
till en utomhusdel
R	 Miljövänlig värme och luftkonditionering

R	 Välj mellan olika modeller för att hitta den 

 inomhusenhet som passar ditt rum bäst

R	 Låg ljudnivå

R	 Daikins egenutvecklade och patenterade swing- 

 kompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat   

 vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd

R	 Luftrening

* Gäller Daikin Emura R, Stylish R och Caldo R

   X-tra energisparande funktioner
 
R Wifi-kontroll finns som tillval. Styr din inom- 

 husvärme via app (ingår som standard i 

 Daikin Emura R och Caldo R)

R Underhållsvärme för fritidshuset, ställ in 

 temperaturen steglöst mellan 10-30°C

R	 Inverter

R Veckotimer*

R	 Rörelsesensor*

R	 Frånvarofunktion*

Stylish R
 › En kompakt och funktionell design som är lämplig för   

alla inomhusutrymmen

 ›  A+++ för värme och kyla 

 › Uppnår högre energieffektivitet och lägre   

miljöpåverkan med köldmediet R-32 

 › Nya teknologier skapar optimala rumstemperaturer 

 › Förbättrad fläkt säkerställer att enheten är tyst 

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

Caldo R
• Smart närvarosensor som reducerar temperaturen när rummet är tomt. 

• Wifistyrning ingår som standard

• Optimal temperaturkontroll. Med Caldo R kan du justera temperaturen i 

huset i steg om 0,5°C – unikt hos Daikin!

• Flash Streamer** bryter ner allergener så som pollen och svampallergener 

samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en 

renare luft och bättre luftkvalitet. Det luftrenande filtret tar bort luftburna 

dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

• Energieffektivitet upp till A+++

**Daikins Flash Streamer teknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Stylish R
 › En kompakt och funktionell design som är lämplig för   

alla inomhusutrymmen

 ›  A+++ för värme och kyla 

 › Uppnår högre energieffektivitet och lägre   

miljöpåverkan med köldmediet R-32 

 › Nya teknologier skapar optimala rumstemperaturer 

 › Förbättrad fläkt säkerställer att enheten är tyst 

Styr din värmepump

på ett helt nytt sätt
Med Daikins WiFi-kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet eller driftläge från din smartphone, var och 
när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens strömförbrukning (gäller Daikin Emura R och Caldo R). 
Med Daikins WiFI-adapter och IFTTT skapar du recept på hur din värmepump ska styras. Glöm krångliga schema-
läggningar! Nu styrs din värmepump av vädret eller beroende på var du befinner dig

Golvmodell Origo R
• Värmepumpen som ersätter ett av 

dina vanliga elektriska element

• Tack vare utblås i både över- och 

nederdel får du jämnare värme i 

huset och varmt golv på köpet!

• WiFi-styrning som tillval

Solo R
• Diskret och snygg väggmodell som passar  

in i all slags inredning

• WiFi-styrning som tillval

• Avfuktning

FDXM-F inbyggd undertaksmodell
• Lämplig för inbyggnad i undertak. En mycket 

diskret modell där endast utsläpps- och 

insugsgallren är synliga

• Låg strömförbrukning

• Automatisk filterrengöring som tillval

FFA-A prisbelönad designkassett
• En mycket diskret modell som fälls in i taket. 

Endast 8 mm sticker ut

• Luftriktarna har individuell styrning för  

att passa alla typer av rum

NYHET  
Självrengörande 

filter som
tillval

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

IFTTT = If This Then That 

Endast hos Daikin! 

Förstklassig luftrening!

Frisk hälsosam luft
Alla våra luftvärmepumpar är utrustade med filter 
som renar luften. Caldo R har tagit luftreningen till 
en ny nivå. Flash Streamer** bryter ner allergener 
så som pollen och svampallergener samtidigt som 
den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar 
i en renare luft och bättre luftkvalitet. Titanapa-
titfiltret bryter ner besvärande lukt från exempel 
tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort 
luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn 
tillförsel av ren luft.

**Daikins Flash Streamer teknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Fakta 

Utomhusdel
Utomhusdel 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N

Kylkapacitet upp till Min/Max kW 1,3-4,6 1,4-5,5 1,4-4,6 1,4-7,3 1,5-8,7 1,6-8,9 1,7-9,8 1,8-10,7
Värmekapacitet upp till Min/Max kW 1,0-4,8 1,1-6,4 1,1-5,1 1,1-8,3 1,4-11,1 1,4-11,1 1,3-11,6 1,3-12,1
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 550x765x285 734x862x320
Vikt kg 36 41 57 62 67 68
Ljudtrycksnivå Kyla dBA 48 46 48 52

Värme dBA 50 48 47 48 49 52

Köldmedium
Typ/GWP R32 /675
Laddning kg/TCO²Eq 0,88/0,60 1,15/0,80 1,80/1,20 2,0/1,4 2,4/1,6

Rörlängd total Max m 30 50 60 70 75
Förfylld för m 20 30
Rek. avsäkring A 10 13 10 13 16 20

Värme och kyla i alla rum

Multisplit
I ett multisplitsystem är det möjligt att koppla 
upp till fem inomhusdelar till en enda utom-
husdel. Det sparar både pengar och utrymme. 
Inomhusdelarna kan styras individuellt.  

Framtidssäkrat! 

R32: effektivare & bättre 
för miljön 
Daikins multisplitsystem använder det nya effektiva och miljö-
vänliga köldmediet R32. Miljöpåverkan är upp till 80 % lägre 
med köldmedium R32 jämfört med R410A då GWP värdet endast 
är 675. 
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(kg)

Inverkan på 
den globala 
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(CO

2
 ekvivalent köldmediemängd: kg x GWP)

*GWP = Global uppvärmningspotential.

Ett brett utbud

Vi har ett stort utbud av inomhusenheter vilket gör att du kan välja fritt för att hitta alternativ som passar just 
dig och ditt hem.

Ett perfekt inomhusklimat

Med en och samma utomhusdel kan du värma upp eller kyla ner ett helt hus. Välj om du vill ha ett svalt och 
behagligt sovrum eller ett varmt och mysigt vardagsrum.  Värme- och kylkapaciteten dimensioneras av din 
återförsäljare som ger dig förslag på system som passar ditt hus. Kontakta din Daikinåterförsäljare för 
mer information.

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti



*GWP = Global uppvärmningspotential.

Inomhusdel FTXM CTXM15M 20M 25M 35M 42M 50M 60M 71M
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 294x810x272 300x1.040x295
Vikt kg 10 14,5
Luftfilter Typ Saranet / Titanapatit
Luftflöde Kyla Hög/Låg/Tyst m³/min 11,1/6,0/4,4 11,1/6,2/4,4 12,6/6,4/4,6 12,6/7,1/4,6 16/11,1/10,1 17,1/12/10,7 17,6/12,5/11,1

Värme Hög/Låg/Tyst m³/min 10,4/6,5/5,3 10,4/6,8/5,3 10,4/7,1/5,3 13/7,1/5,3 16,7/12,2/10,9 17,7/12,6/11,2 18,4/13/11,9
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst dBA 41/25/19 41/25/19 45/29/19 4530/21 46/37/34 46/37/34 47/38/35

Värme Hög/Låg/Tyst dBA 39/26/20 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 45/36/33 46/37/34

Inomhusenhet FTXP 20K3 25K3 35K3 50K3 60K3 71K3
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 286x770x225 295x990x263
Vikt Enhet kg 9 13,5
Luftfilter Typ Saranet / Titanapatit
Luftflöde Kyla Hög/Låg/Tyst m³/min 9,8/5,9/4,4 10,1/6,1/4,4 11,5/4,5 16,8/11,9/10,5 17,3/12,2/10,7 17,7/12,6/11,1

Värme Hög/Låg/Tyst m³/min 10,3/6,5/5,3 10,3/6,7/5,3 11,5/7,0/5,3 17,3/12,2/10,7 17,9/12,8/11,3 18,5/13,2/12,0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst dBA 39/25/20 40/26/20 43/27/20 43/34/31 45/36/33 46/37/34

Värme Hög/Låg/Tyst dBA 39/28/21 40/28/21 40/29/21 44/35/32 44/35/32 45/36/33

Inomhusenhet FVXM 25F 35F 50F
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 600x700x210
Vikt Enhet kg 14
Luftfilter Typ Flyttbar/tvättbar/mögelsäker
Luftflöde Kyla Hög/Låg/Tyst m³/min 8,2/4.8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,1/7,8/6,6

Värme Hög/Låg/Tyst m³/min 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Värme Hög/Låg/Tyst dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Inomhusenhet FFA 25A 35A 50A 60A
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 260x575x575
Vikt Enhet kg 16 17,5
Dekorationspanel BYFQ60CW (vit panel) standardpanel / BYFQ60CS (grå panel) 
Luftfilter Typ Plastnät/mögelsäker
Luftflöde Kyla Hög/Låg m³/min 9/6,5 10/6,5 12/7,5 14,5/9,5

Värme Hög/Låg m³/min 9/6,5 10/6,5 12/7,5 14,5/9,5
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 31/25 34/25 39/27 43/32

Värme Hög/Låg dBA 31/25 34/25 39/27 43/32

Inomhusdel FTXJ 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 303x998x212
Vikt kg 12
Luftfilter Typ Saranet / Titanapatit / Silverallergen
Luftflöde Kyla Hög/Låg/Tyst m³/min 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Värme Hög/Låg/Tyst m³/min 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32

Värme Hög/Låg/Tyst dBA 41/28/19 45/29/20 47/35/32

Inomhusenhet FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 200x750x620 200x1.150x620
Vikt Enhet kg 21 30
Luftfilter Typ Flyttbar/tvättbar/mögelsäker
Luftflöde Kyla Hög/Låg m³/min 8,7/7,3 12,0/10,0 16,0/13,5

Värme Hög/Låg m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5
Fläkt - yttre statiskt tryck Nom. Pa 30 40
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 35/27 38/30 38/30

Värme Hög/Låg dBA 35/27 38/30

Upp till A+++ 
i energiklassEMURA R

CALDO R

SOLO R

ORGIO R

FFA-A

FDXM-F

FTXA-A
Inomhusdel FTXJ Stylish R 25 Stylish R 35 Stylish R  42 Stylish R 50
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 295 x 798 x 189
Vikt kg 13
Luftfilter Typ Saranet + titanapatit
Luftflöde Kyla Hög/Låg/Tyst m³/min 11,5/6,1/4,6 11,9/6,1/4,6 13,1/7,2/4,6 13,5/7,6/5,2

Värme Hög/Låg/Tyst m³/min 11,1/6,4/4,5 11,5/6,4/4,5 14,6/7,7/5,2 15,1/8,2/5,7
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst dBA 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/33/24

A+++

Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti



11 500 000  

Stycken
Så många värmepumpar och kylanläggningar har Daikin tillverkat det senaste året. Det motsvarar all värme-
pumpsförsäljning i Sverige under 187 år. Många tillverkar värmepumpar, men endast ett fåtal gör det så helhjärtat 
som vi. Daikin är marknadsledande inom tillverkning av klimatprodukter och arbetar ständigt för att utveckla mer 
miljövänliga och effektiva produkter och köldmedium. Vi levererar värmepumpar och kylanläggningar till villor, 
affärer och kontor världen över. Med över 90 års erfarenhet från branschen kan vi erbjuda en riktigt god service-
nivå och kvalitetskontroll. Väljer du Daikin gör du rätt val för både plånboken och miljön. 

Återförsäljaren 

Din Daikinexpert
Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är vä-
lutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. Experten ser över husets behov 
och ger dig råd om vilken värmepump som blir bäst just för dig. Din närmsta återförsäljare 
hittar du på daikin.se.

16 års trygghet

Garantier & försäkring
Våra värmepumpar håller mycket hög kvalitet. Därför kan vi också erbjuda dig 
lång trygghet. Pumparna levereras med 5 års garanti. Efter garantitidens slut 
erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 
år efter köpet. Värmepumpen måste registreras på Daikins hemsida för att  
garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas. 

16 ÅRS

Din Daikinåterförsäljare
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Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti


