
Daikin Comfora ilmalämpöpumppu
Kuiskauksenhiljaista mukavuutta 
Säästä heti kodin lämmityskuluissa
Erinomainen ilmalämpöpumppu vanhan talon remonttiin 

Daikin ilmalämpöpumput  

Lähes 
äänetön 
lämmittäjä



Lämmityskustannuksilla on Suomessa suuri 
merki tys: maan eteläosissakin lämmityskauden 
pituus on 250 vuorokautta ja lämmitykseen ku-
luu noin puolet kodin tarvitsemasta energiasta. 
Tehokkaalla Daikin Comfora -ilmalämpöpum pul-
la täydennät helposti kodin vanhaa sähkö- tai  
öljylämmitystä, pienennät lämmityskustannuksia 
ja lisäät mukavuutta. 

Vanhan talon saneeraajalle Daikin Comfora on 
erinomainen valinta. Vain 28,5 senttiä korkea  
sisä yksikkö on helppo sijoittaa vaikkapa oven 
yläpuolelle.  

Ilmalämpöpumpun voi asentaa nopeasti millä  
lämmitysjärjestelmällä varustettuun taloon 
tahan sa. Kesän kuumimpina päivinä ilmalämpö-
pumppua voi käyttää kodin viilentämiseen.  
Jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin on yli  
seitsemän, eli yhdellä kilowatilla sähköä saa yli 
seitsemän kilowattia jäähdytystehoa! 

Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin

Daikin Comforaa ei tarvitse sammuttaa pakka-
sen kiristyessä. Euroopassa pohjoisen olosuhtei-
ta varten suunniteltu ilmalämpöpumppu toimii 

Mukavuutta ja nopeaa säästöä 
lämmityskustannuksiin

jopa –25 °C:n pakkasella. Sen vuotuinen lämpö-
kerroin on kylmissäkin olosuhteissa lähes neljä, 
eli yhdellä kilowatilla sähköä saa neljä kilowattia 
lämpöä. 

Comforan energiatehokkuuden salaisuus  
kor kea laatuisissa, yhteen sovitetuissa kompo-
nenteissa ja tehokkaassa, ympäristöystävälli-
sessä R-32-kylmä aineessa. Daikin-lämpö-
pumppujen kylmäaineet, kompressorit ja läm-
mönvaihtimet kehitetään omissa tutkimus- ja 
kehityskeskuk sissa.

Puhdasta sisäilmaa
Ilmalämpöpumppu kierrättää käynnissä olles-
saan koko ajan sisäilmaa moninkertaisen suo-
datin järjestelmän läpi. Sisäilman laadun viimeis-
telee Comforan titaani-apatiittisuodatin. 

Asenna mihin taloon tahansa 

Daikin-ilmalämpöpuppu sopii hyvin myös  
mökin lämmitykseen ja peruslämmön ylläpitoon. 
Lisävarusteena saatavan etäohjaimen avulla  
voi säätää mökin lämpötilaa mistä tahansa.  
Sähkökatkoksen jälkeen lämpöpumppu käyn-
nistyy automaattisesti uudelleen.

POHJOISEEN SUUNNITELTU
EUROOPASSA VALMISTETTU 

Bluevolution on Daikinin uuden suku- 
 polven tuotevalikoima, jossa käy   tetään 
uutta ympäristöystävällistä ja energia-
tehokasta R-32-kylmä   ainetta. Koska R-32 
kuljettaa lämpöä tehokkaasti, sitä käyttä-
mäl lä voidaan vähentää lämpö  pumpun 
sähkönkulu tusta jopa 10 pro  sent tia.  
Tämän lisäksi R-32:n ilmaston lämmi-
tys potentiaali (GWP) on kolman neksen  
pienempi verrattuna laa jal ti käytettyi-
hin R-22 ja R-410A -kylmäaineisiin. R-32 
on myös helposti talteen otettavaa ja 
kierrä tettävää. 
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*

Korkeus: 285 mm
Leveys: 770 mm
Syvyys: 225 mm

Lämmitysteho jopa 6,7 kW
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–25 oC
pakkasessa

Testattu Pohjoismaissa on  
käytössä yli 150 000  
Daikin-lämpöpumppua!



Daikin-ilmalämpö pumppujen lattiamalli nen 
FVXM-sisäyksikkö on sopiva valinta tiloihin,  
joihin olisi hankala sijoittaa perinteistä seinän  
ylä osaan asennettavaa sisäyksikköä.  

Pienen kokonsa ansiosta lattia mallisen sisä-
yksikön voi sijoittaa matalaan ullakkotilaan  
tai kesä mökille, jossa se lämmittää lattian  
nopeasti mukavan lämpimäksi. Lattian tasoon 
puhallettava lämmin ilma läm mit tää takaa 

Lattiamallinen sisäyksikkö pieneen tilaan
mahdollisimman tasaisen lämmön jakauman 
koko huonetilassa. 

Automaattiase tuk sella lämpö pumppu päät-
tää tilan ja olo suhteiden mukaan, puhalletaan-
ko lämmintä ilmaa ylemmästä vai alemmasta 
suuttimesta. Jäähdytys käytössä ilma virta  
puhalletaan vain ylemmästä suuttimesta,  
jotta huonelämpötila tasoittuisi eikä ilmavirta 
osuisi suoraan ihmisiin.

Miksi Daikin?
•	Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin: taattua 

lämmitys tehoa vielä –25 °C:n pakkasessa
•	Kokemusta ja laatua: ainoa valmistaja, joka  

kehittää ja valmistaa itse kompressorit,  
kylmä aineet ja lämmönvaihtimet

Daikin Online Controller  
– säädä lämmitystä mistä tahansa

Sovelluksen avulla lämmi tystä voi hallita omalla äly-
puhelimella mistä vain: säätää termostaattia, ajastaa mökin  
lämpiämään, seu r  a ta energiankulutusta ja ohjelmoida. 

Kuiskaten käyvä Comfora vaimenee hiljaisella 
asetuksella entisestään ja sopii hyvin vaikka  
makuuhuoneeseen.

Sähkökatkoksen jälkeen Comfora käynnistyy  
automaattisesti uudestaan.

Raikastava titaani-apatiittisuodatin poistaa  
ilmasta pölyä, allergeeneja ja hajuja.

Testattu tehtaalla –25 oC.  

Suunniteltu Euroopassa eurooppalaisille:  
taattua lämmitystehoa läpi talven.

Vaihtoehto seinäasennukselle: 

pienikokoinen lattialle asennettava 

sisäyksikkö lämmittää nopeasti. 

Daikin Comfora -ilmalämpöpuppu sopii hyvin myös mökin lämmitykseen ja peruslämmön ylläpitoon. Lisävarusteena saatavan 

etäohjaimen avulla voit säätää mökin lämpötilaa mistä tahansa. 



Lähes äänetön lämmittäjä Lattiamallinen sisäyksikkö

Comfora
(FTXTP-K + RXTP-N)

Lattiamallinen sisäyksikkö
(FVXM + RXTP-N)

Teho ja energiankulutus 25K + 25N9 35K + 35N9 25f + 25N9 35f + 35N9

Jäähdytysteho Minimi/nimellis/maksimi, kW 0,7/2,5/4,0 0,7/3,5/4,4 1,0/2,5/4,2 1,1/3,5/4,3

Lämmitysteho Minimi/nimellis/maksimi, kW 0,8/3,2/6,2 0,8/4,0/6,7 1,0/3,2/5,6 1,1/4,0/6,0

Jäähdytys

Energiatehokkuusluokka A++ A+

SEER* 7,10 7,20 5,61 5,66

Vuotuinen energiankulutus, kWh 123 170 156 216

Lämmitys
(Keskimääräinen ilmasto)

Energiatehokkuusluokka A++ A+

SCOP/A** 4,98 4,81 4,05 4,02

Vuotuinen energiankulutus, kWh 703 873 856 1046

Tilojen lämmitys
(Kylmä ilmasto)

Energiatehokkuusluokka A B

Vuotuinen energiankulutus, kWh 1939 2429 2315 2877

SCOP/C** 3,95 3,80 3,31 3,20

Sisäyksikön mitat 25K 35K 25f 35f

Mitat, mm Korkeus x leveys x syvyys 285 x 770 x 225 600 x 700 x 210

Paino, kg 9,0 14,0

Ilmansuodatin Irrotettava/pestävä Irrotettava/pestävä

Äänenpaineen taso, dBAn
Jäähdytys, Hiljainen/pieni/suuri 21/26/43 21/26/43 23/26/38 24/27/39

Lämmitys, Hiljainen/pieni/suuri 21/26/43 21/26/43 23/26/38 24/27/39

Ulkoyksikön mitat 25N9 35N9 25N9 35N9

Mitat, mm Korkeus x leveys x syvyys 551 x 763 x 312 551 x 763 x 312

Paino, kg 38 38

Äänenpaineentaso, dBA Jäähdytys/lämmitys 48/49 48/49

Toimintalämpötila
Jäähdytys, °CDB –10~46 –10~46

Lämmitys, °CWB –25~18 –25~18

Kylmäaine
Tyyppi R-32 R-32

GWP 675 675

* SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) on jäähdytyksen vuotuinen kylmäkerroin.
** SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) eli vuotuinen lämpökerroin kertoo lämpöpumpun energiatehokkuudesta vuositasolla. Yleisimmin lämpöpumppujen vertailussa käytetään  
Euroopan keskimääräistä kerrointa (SCOP/A), sen lisäksi Pohjois-Euroopassa voidaan ilmoittaa erikseen lämmityksen energiatehokkuus kylmässä ilmastossa (SCOP/C).
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ystävälliselle paperille.


