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Daikin Siesta M2R - När du vill sprida värmen i ditt hem
Med detta system får du en behaglig och jämn temperatur från två värmekällor
i ditt hem, då den är utrustad med två innedelar. Du kan med fördel placera
en innedel på varje våning. Daikin Siesta M2-R fungerar lika bra som
luftkonditionering på sommaren som värmekälla på vintern, allt för att du ska få
ett så jämnt klimat som möjligt.
Fördelar med Daikin Siesta M2-R:
•
Upp till energiklass A+++.
•
Framtidssäkrad med det nya miljövänliga köldmediet R32.
•
Effektiv luftrening med Daikins streamerteknik.
•
Effektiv spridning av värmen i ditt hem.
•
Du kan anpassa temperaturen efter rum.
•
En oerhört stark utedel.
•
Tystgående kraftpaket.
Klarar de svenska vintrarna.
•
•
Fungerar optimalt som luftkonditionering på sommaren.
Avancerad luftrening i toppklass
Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar
upp luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska
ämnen såsom bakterier, virus och allergener. Därefter bryter
Daikins Flash Streamer ner virus- och mögelpartiklar.
Energieffektivitet upp till A+++
Siesta M2- R är extra effektiv och optimerad för att ge högsta
verkningsgrad.
Styr din värmepump Med en app
Med Daikins wifi kontroll kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet eller driftläge från din smartphone, var du vill och
när du vill. Dessutom kan du hålla ett öga på värmepumpens
strömförbrukning.

Utedelen är sin styrka till trots ganska så nätt och stabil och kan
med fördel placeras på din husvägg eller på altanen.
Klara av de svenska vintrarna med Daikin Siesta M2-R
Det kompletta systemet med den starka utedelen Daikin
2AMXM50M och de två innedelarna av modellen ATXM20M ger
tillsammans härlig värme i huset. Det är en Norden-anpassad
värmepump, som tål våra svenska vintrar och ger gott om värme,
även när det är riktigt kallt ute.
Värmepumpen är utrustad med den för Daikin unika swingkompressorn, vilken har få rörliga delar vilket ger en bättre
effekt och en ökad livslängd jämfört med andra kompressorer.
Den gör även maskinen tystare och ger mindre vibrationer.

ATXM20M

INOMHUSENHETER
Kvadratmeter (Min - Max)
Dimensioner
Höjd x Bredd x Djup
Vikt
Effekt
Värme
Min/Nom/Max
Kyla
Min/Nom/Max
SCOP / SEER
Värme / Kyla
Energiklass
Värme / Kyla
Ljudtrycksnivå
Värme
H/M/L/SL

dBA

20 -170
294 x 811 x 272
10
1,2 / 5,2 / 5,7
2,0 / 4,0 / 5,0
4,6 / 8,7
A++ / A+++
39 / 34 / 26 / 20

mm
kg
dBA
°C
°C
A

550 x 860 x 285
41
48
-25~18
10 - 46
10

m2
mm
kg
kW
kW

2AMXM50M

UTOMHUSENHETER
Dimensioner
Vikt
Ljudtryck (Hög)
Driftsområde
Driftsområde
Rek. avsäkring

Tystgående kraftpaket
Daikin Siesta M2-R har utrustats med ett tyst läge för kvällar och
nätter då det automatiskt minskar utedelens ljud med 3 dB under
nattetid. Detta är främst en funktion som behövs på sommaren då
man sover med öppna fönster och gärna sitter på balkongen eller
uteplatsen till sent på kvällen.
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