
VARMEPUMPE I
FLERE ROM

1 UTEDEL
1-5 INNEDELER

SKJULT MONTASJESTYLISHFTXM

Kontakt din lokale forhandler for gratis befaring



▶

Les mer på daikin.no

Gulvmodell (Flash Streamer)

Standard gulv

FTXM-R (Flash Streamer)

Stylish (Flash Streamer)

Skjult montasje og kanaltilknytning  (FBA)

Rundtblåsende kassett for himling (FCAG)

Smal skjult montasje (FDXM)

Takkasett tilpasset 60x60 systemhimling (FFA)

Enveisblåsende takmodell for åpen montasje (FHA)

Skjult gulvmodell for innfelling i vegg (FNA)
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DAIKIN MULTI
- flere innedeler – mer komfort

Har du behov for kjøling på et soverom, 

ekstra varme i en kjellerstue eller har 

kanskje huset en planløsning som gjør at 

du egentlig har behov for flere varme-

pumper?

Daikin Multi gir deg en mulighet for opptil 

5 innedeler på en utedel! Velg mellom 

standard eller design innedeler, for vegg 

eller gulvmontasje, og få en løsning som 

passer din bolig – en løsning for best mulig 

komfort i hele huset.

Derfor skal du velge
Daikin Multi
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1-5 innedeler – en utedel

Aircondition i varme rom

Flere innedeler gir bedre komfort

Hver innedel styres individuelt

Innedeler for 
Daikin Multi:

Daikin Multi



LUFTRE
NSER

Ta kontakt med din lokale forhandler Les mer på daikin.nodaikin.no

Farger:

Stylish er en veggmodell for multi som kombinerer moderne design og unik 

teknologi. Denne modellen har fått iF Design Award for sitt moderne design.

Stylish er utstyrt med Daikin sin Flash Streamer teknologi som effektivt 

fjerner pollen, midd, vond lukt og allergener. Med et lydnivå helt ned til 19 dBA 

er denne modellen ekstremt stillegående, så stillegående at du nesten glem-

mer at den er i rommet.

STYLISH
- design veggmodell for Daikin Multi

Maks

5.2kW
Høyde: 295 mm | Bredde: 798 mm

Dybde: 189 mm 

  

Flash streamer teknologien fjerner uønsket lukt før luften føres tilbake til rommet.

HVA ER FLASH STREAMER?

INNEDEL

Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW

Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

Årsvarmefaktor SCOP 

Lydnivå Kjøling S/L/M/H dBA

1.4/3.4/4.0

1.4/4.0/5.2

5.15

19/25/33/41

FTXA35

1.3/2.5/3.2

1.3/2.8/4.7

5.15

19/25/33/40

FTXA25

Daikin Multi
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Alle ønsker den beste luften i sitt hjem! FTXM er utstyrt med Daikins Flash Streamer 

teknologi som effektivt fjerner pollen, midd, vond lukt og allergener. Med et lydnivå 

helt ned til 19dBA er denne modellen ekstremt stillegående, så stillegående at du 

nesten glemmer at den er i rommet. Den nye modellen har også fått Innebygget 

app-styring, talestyring via Google Home og Amazon Alexa og Heat Boost.

FTXM-R
- veggmodell for Daikin Multi

Maks

10.2kW
Høyde: 299mm | Bredde: 998 mm

Dybde: 292 mm

Høyde: 292mm | Bredde: 778 mm

Dybde: 272 mm

  

Flash streamer teknologien fjerner uønsket lukt før luften føres tilbake til rommet.

HVA ER FLASH STREAMER?

INNEDEL

Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW

Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

Årsvarmefaktor SCOP 

Lydnivå Kjøling S/L/M/H dBA

Oppvarming S/L/M/H dBA

1.7/5.0/6.0

1.7/5.8/7.7

4.71

27/36/40/44

31/34/39/43

FTXM50R

1.7/6.0/7.0

1.7/7.0/8.0

4.30

30/37/42/46

33/36/41/45

FTXM60R

2.3/7.1/8.5

2.3/8.2/10.2

4.10 

32/38/43/47

34/37/42/46

FTXM71R

INNEDEL

Kjølekapasitet Min./nom./maks. kW

Varmekapasitet Min./nom./maks. kW

Årsvarmefaktor SCOP 

Lydnivå Kjøling S/L/M/H dBA

Oppvarming S/L/M/H dBA

1.3/2.0/2.6

1.3/2.5/3.5

5.10

19/25/33/41

20/26/34/39

FTXM20R

1.7/4.2/5.0

1.7/5.4/6.0

4.71

21/30/39/45

21/29/39/45

FTXM42R

1.4/3.4/4.0

1.4/4.0/5.2

5.10

19/29/33/45

20/28/35/39

FTXM35R

1.3/2.5/3.2

1.3/2.8/4.7

5.10

20/27/34/39

20/27/34/39

FTXM25R

Kontakt din lokale forhandler for gratis befaring

NYHET

FTXM20-42

FTXM50-71

Daikin Multi



Daikin Flash Streamer

Luftforurensning er et økende problem globalt og nasjonalt, men 

også i hjemmene våre der stadig flere utvikler astma og allergi. 

Luften vi puster inn inneholder blant annet støv, pollen, allergener, 

midd og matos. Behovet for rensing av luften er dermed økende. 

Daikin tar denne problematikken meget seriøst, og har gjennom en 

årrekke solgt markedsledende luftrensere til hjemmebruk.

Daikin Flash Streamer teknologien

En av teknologiene som Daikin har utviklet er den unike Flash Streameren. Ved å bestråle 

luften internt i varmepumpen med høyhastighetselektroner, vil blant annet pollen, midd og 

vond lukt bli uskadeliggjort.

Reduksjon i pollenbaserte allergener etter bestråling med Daikin Flash Streamer 

Daikin Flash Streamer – nå i nordiske varmepumper

Den velprøvde Flash Streamer teknologien fra Daikins frittstående luftrensere ble i 2012 

kombinert med verdens første varmepumpe med kuldemediet R-32, nemlig Daikin Ururu 

Sarara. Nå er disse innovative løsningene også integrert i Daikin Gulvmodell, Daikin Stylish 

og Daikin Synergi+. I denne nordiske serien med luft/luft varmepumper får man nå inne-

bygget luftrenser og et miljøvennlig, fremtidsrettet kuldemedie.  Derfor er Daikin Stylish

og Daikin Synergi+ to av markedets mest komplette inneklimaløsninger. 

Daikin Flash Streamer finnes i følgende modeller:

Gulvmodell, Stylish,  Synergi+,  Ururu Sarara, FTXM til Multi R-32, Stylish til Multi R-32

Etter 2 timer er pollen redusert med 99.6%

Pollen Etter 15
minutter
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