
GULVMODELL
- dobbel utblåsing

Daikin Gulvmodell er en enda råere og 
kraftigere gulvmodell enn forgjengeren. 
Den nye gulvmodellen har fått et moderne 
design som passer inn i ethvert hjem. I 
tillegg til utblåsing nede ved gulvet og på 
toppen av maskinen, har den nye modellen 
også fått Heat Boost. Daikin sin nyeste 
modell er også blitt utstyrt med den unike 
Flash Streamer luftrenseren, innebygget 
Wifi-styring og talestyring. Denne modellen 
har virkelig alt.
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Daikin Gulvmodell 35 gir utrolige 4.5kW
ved -10°C, og hele 3.5kW ved -20°C

Unik luftrenserteknologi med Daikin Flash 
Streamer 

Innebygget app- og talestyring via Google 
Home og Amazon Alexa

Gulvvarmefunksjonen sørger for at varmen 
kun distribueres fra nederste spjeld på 
maskinen

Spesielt utviklet for det norske klimaet, 
fabrikktestet ned til -25°C

Høy SCOP på opptil 4.7

INNEDEL
Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW
Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

Årsvarmefaktor SCOP 
Lydnivå Kjøling Q/S/L/M/H dBA

Oppvarming

Nom.

Q/S/L/M/H dBA
Varmekapasitet ved -10 / -15 / -20 / -25 °C kW

UTEDEL
(Høyde x bredde x dybde) mmDimensjoner

Lydnivå Kjøling Nom. dBA
Oppvarming Nom. dBA

Anbefalt sikring A

1.4/2.5/4.2
1.2/3.2/5.7

4.7
20/21/25/32/38
19/20/25/32/38

4.1 / 3.7 / 3.3 / 3.0

FVXM25A

RXTP25R

1.4/3.5/4.3
1.2/4.0/6.2

4.6
20/21/25/32/39
19/20/25/32/39

4.5 / 4.1 / 3.5 / 3.1
Effektforbruk kW 0.373 0.469

FVXM35A

551x763x312
48
49
16

RXTP35R

Høyde: 600 mm | Bredde: 750 mm
Dybde: 238 mm

Maks
5.7/6.2kW



Se alle funksjonene, videoer
og flere bilder på daikin.no

NORDISK MODELL
Daikin Gulvmodell er utviklet i Norden, 
spesielt for det norske klimaet.

Midd
Matos

Støvpartikler

NOx Formaldehyd

Pollen
Husdyr

GULVVARME
Gulvvarmefunksjon distribueres 
varmen kun ut fra det nederste spjeld.

DOBBEL UTBLÅSING
Daikin Gulvmodell har utblåsing både 
oppe og nede.

FLASH STREAMER
En unik luftrenser som fjerner blant 
annet allergener, pollen og lukt.

AVRIMING
Full varmekapasitet i opptil 3 timer 
mellom hver avriming.

AIRCONDITION
Daikin Gulvmodell fungerer like bra til 
kjøling som til oppvarming.

APP-STYRING
Gir deg muligheten til å kontrollere 
varmepumpen med smarttelefonen.

SMARTHUS
Leveres med mulighet for smarthus 
styring via Google Home.

HEAT BOOST
En unik funksjon som gir raskere 
oppvarming helt automatisk

VEDLIKEHOLDSVARME
Daikin Gulvmodell kan levere vedlike-
holdsvarme helt ned til 10°C.

GJØR SOM OVER 600 000 ANDRE
Se videoen der Otto Robsahm tester 
Daikin Gulvmodell.
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OPTIMISED HEATING 4+
Med målsetting om å knuse vinterkulda, ble utvikling og testing av Optimised 
Heating 4+ gjennomført i Norden. Denne serien leverer overlegen og stabil 
varmekapasitet gjennom hele kuldeperioden og fabrikktestet ned til -25°C.
Den unike 3-lags fritthengende coilen sikrer høy effektivitet og mye raskere 
avriming.

Utedelens utforming gir raskere avriming og sikrer at is ikke bygger seg opp i 
utedelen, og at man unngår unødvendig vibrasjon og støy fra utedelen. 
Varmekabel er derfor ikke nødvendig.

ANBEFALT AV OLAF TUFTE
Olaf har i over 20 år som toppidrettsutøver perfek-
sjonert alt ned til den minste detalj for å sikre seg 2 
OL gull og 2 VM gull. For ham er kun det beste godt 
nok. Daikin ble derfor det naturlige valget når Olaf 
skulle velge varmepumpe til Tufte gård.
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TUFTEANBEFALER



  

Som verdens største produsent og utvikler av 
aircondition og varmepumper tar Daikin 
testing på alvor. Derfor har Daikin investert i 
et av Europas beste testsenter. Her blir hver 
minste detalj grundig testet for å sikre den 
beste ytelsen, stillegående drift og lang 
levetid. I tillegg til testsenteret blir varme-
pumpene testet i Norge, for å sikre den beste 
ytelsen i vinterkulda.

TESTING

Daikin produktene som selges i Norge er 
utviklet i samarbeid med de nordiske landene 
for å sikre best mulig ytelse under de tidvis 
tøffe nordiske forholdene. For å sikre den 
beste kvaliteten og den mest miljøvennlige 
produksjonen, er alle disse produktene 
produsert i Europa.

PRODUSERT I EUROPA

Få Daikin sin 5 års trygghetsgaranti ved å 
registrere ditt Daikin produkt i Stand By Me 
portalen. Din installatør tildeles automatisk 
rollen som din servicepartner. Man har da en 
total oversikt over din unike installasjon, og 
vet da hva som er optimalt for ditt system.

5 ÅRS
TRYGGHETSGARANTI



FJERNKONTROLL
DAIKIN GULVMODELL

 
 Side 12

VIFTE-innstillingsknapp
Velger innstilling for hastighet på 
luftstrøm. 

Display (LCD)
Viser gjeldende innstillinger. 
(På denne illustrasjonen vises hvert 
avsnitt med displayene på for å forklare 
bedre.)

TEMPERATUR-
justeringsknapper
Endrer temperaturinnstillingen.

PÅ/AV-knapp
Trykk på denne bryteren én gang 
for å starte enheten. Trykk en 
gang til for å stoppe.

MENY
Hold inne i 2 sekunder

FLASH STREAMER 
LUFTRENSING
Utfører Flash streamer
luftrensing.

DRIFTSMODUS-knapp
Velger mellom ulike driftsmodus. 
(Auto/Tørking/Kjøling/Varme/ Vifte)

AV-TIDTAKER-knapp
(NATT-modus)
Tidtakerfunksjoner er nyttige for   
å automatisk slå av eller på 
luftkondisjoneringsanlegget om 
natten eller om morgenen.

AVBRYT TIDTAKER- 
knapp
Avbryter tidtakerinnstilling.
Den kan ikke brukes for ukentlig 
tidtaker-drift.

VELG-knapp
Den endrer innstillinger for på- 
/av-tidtaker og ukentlig tidtaker.

SWING-knapp
Justere luftstrømsretningen.

ECONO/STILLE-
knapp
ECONO-drift aktiverer effektiv 
drift. Stille-drift vil redusere 
utendørsenhetens støynivå.

UKENTLIG TIDTAKER-
funksjoner

PÅ-TIDTAKER-
knapp

KLOKKE-knapp

UKENTLIG-knapp

PROGRAM-knapp

KOPIER-knapp

TILBAKE-knapp

NESTE-knapp

Luftstrømsretning opp/ned

Luftstrømsretning høyre/
venstre styres manuelt på
innedelen

GULVVARME-knapp
Gulvvarmefunksjonen sørger for 
at varmen kun distribueres fra 
nederste spjeld på maskinen

Clean

Swing

Floor warming

KRAFTIG / HEAT PLUS
KRAFTIG-drift maksimerer raskt 
effekten av kjøling (oppvarming) i 
alle driftsmodus.

Heat Plus simulerer strålings-
varme ved å redusere luft-
mengden og øke utblåsnings-
temperaturen til det maksimale.


