


Ilma-vesilämpöpumppu öljylämmityksen korvaajaksi?



Daikin lyhyesti

- Daikin perustettu jo vuonna 1924 Japaniassa (Osaka)

- Daikin on yksi maailman suurimmista ilmalämpöpumppuvalmistajista.

- Toimii maailmanlaajuisesti

- Daikin Europe N.V pääkonttori Belgiassa (Ostend), täällä valmistetaan euroopan

markkinoille lähtevät maalämpöpumput ja ilma-vesilämpöpumput perustettu

vuonna 1972

- Tsekeissä Plzenin tehtaalla valmistetaan ilmalämpöpumput

- Daikin valmistaa itse myös omat kompressorit euroopan laitteisiin Tsekeissä.



Daikin Suomi

- Daikin perusti sivuliikkeen Suomeen vuonna 2018

- Tomisto Vantaalla ja varasto Tuusulassa

- Toimitukset Belgian varastolta meille viikoittain. 

- Toimimme teollisuuden ja yksityisasumisen parissa

- www.daikin.fi



Tuoteryhmät 

- Ilmalämpöpumput 

- Ilma-vesilämpöpumput 

- Maalämpö



R32 mallisto

FTXTM30M, FTXTM40M

Outdoor

Lattia
FTXTA30AW FVXM25F, FVXM35FFTXTP25K, FTXTP35K

RXTA30N RXTP25N9
RXTP35N9

RXTP25N9
RXTP35N9

RXTM30N
RXTM40N

lisävaruste lisävaruste lisävaruste



Design Daikin Emura OH3

SCOP 

Lämmitysteho

4,6 / A++

- 15C : 4,20 kW
- 20C : 3,75 kW
- 25C : 3,56 kW

Kylmäaine R-410A

Wi-Fi WLAN adapter lisävarusteena

Sensori 2 alueen liikkeentunnistus

IAQ Titanium Apatite

Coanda efekti
lämmitys/jäähdytys

-

Pitkät putket -

Takkalogiikka -

Stylish OH4

5,1  / A+++

- 15C : 4,70 kW
- 20C : 4,30 kW
- 25C : 3,70 kW

R-32

Sisäänrakennettu

Älykäs anturi

Flash Streamer + Titanium apatite + Silver filter

Kyllä

Kyllä

Kyllä



Daikin Perfera – OH4

Mukavuustila (30, 40)
Takaa vetovapaan toiminnan estämällä 
lämpimän tai kylmän ilman puhalluksen 
suoraan vartaloon.

3-D ilmavirta
Ohjaa lämmintä ilmaa korkeus- ja 
leveyssuunnassa

Sisäyksikön hiljainen käyttö
Kaukosäätimen "Silent" -painike vähentää 
sisäyksikön toimintaääntä 3dB (A)

Flash Streamer
Luo nopeita elektroneja, jotka hajottavat 
tehokkaasti viruksia, bakteereja, hajuja ja 
allergeeneja.

Takkalogiikka
Maksimoi tulisijasta saatavan lämmön
määrän.

Taattu toiminta -25 C ulkolämpötilassa



Daikin Comfora – OH4

Mukavuustila (25, 35)
Takaa vetovapaan toiminnan estämällä 
lämpimän tai kylmän ilman puhalluksen 
suoraan vartaloon.

Kuivaus
Mahdollistaa kosteustason alentamisen 
ilman huoneen lämpötilan muutoksia.

Sisäyksikön hiljainen käyttö
Kaukosäätimen "Silent" -painike vähentää 
sisäyksikön toimintaääntä 3dB (A)

Hopea-allergeenien poisto- ja 
ilmanpuhdistussuodatin
Kaappaa allergeeneja, kuten siitepölyä ja 
pölypunkkeja. Suodatin poistaa siitepölyn ja 
punkitvähintään 99%.

Titaani apatiitin suodatin
Kaappaa ilmassa olevia pölyhiukkasia ja 
haitallisia orgaanisia kemiallisia aineita, 
kuten bakteereja, viruksia ja allergeeneja, ja 
hajuttaa mm. tupakka ja lemmikit.

Taattu toiminta -25 C ulkolämpötilassa



Top secret
Secret

Internal use only
Public

Ilmavesilämpö
AWHP



Tuotteet – Daikin Altherma 3 LT

Sisäyksikkö integroidulla varaajalla Seinälle asennettava sisäyksikkö



Tuotteet – Daikin Altherma 3 LT

Ohjain

• Helppo käyttöönotto (MMI)
• Keskeiset asetukset maks. 9 

asetusta
• Asetukset voidaan ladata

USB:lta
• pilvipalvelu -> diagnostiikka

Ulkoyksikkö

• Kylmäasennukset työmaalla
• Menoveden lämpötila 65°C 
• R32 mahdollistaa hyvät

suoritusarvot
- COP 7/35 : jopa 5,1 
- Energialuokka A+++
- käyttöveden COP jopa 3,3  

• Asennuksen helppous

Sisäyksikkö

• Asennuksen helppous
• Kaikki yhteet päällä
• Helpompi käsitellä

• Sisäyksikössä valmiina
• Paisunta-astia
• Magneettinen suodatin
• Kiertopumppu
• jne.



Tuotteet – Daikin Altherma 3 LT

R32 ERGA-D 

Sovellus Tyyppi 4 kW 6 kW 8 kW

1 vyöhyke

Lattia - 180L √ √ √

Lattia - 230L √ √ √

Seinä √ √ √

2 vyöhykettä
Lattia - 180L √ √ √

Lattia - 230L √ √ √

4 kW
6 kW
8 kW

4 kW

8 kW

180 l

230 l



Altherma LT Suunniteltu pohjoisen olosuhteisiin

- Altherma LT 4kW: (veden lähtö 35 °C -> 3,8) (veden lähtö55 °C -> 2,7)

- Altherma LT 6kW: (veden lähtö 35 °C -> 3,8) (veden lähtö55 °C -> 2,7) 

- Altherma LT 8kW: (veden lähtö 35 °C -> 3,9) (veden lähtö55 °C -> 2,8)

- 9kW varavastus

- Seinämallin pariksi valikoimasta löytyy erilliset varaajat 145l,174l,192l,242l ja 292l

- Äänenpaineen taso dBA (sisäyksikkö) vain 28

- Ympäristöystävällisempi R32 kylmäaine, siirtää myös tehokkaasti lämpöä jonka ansiosta sähkön
kulutus jopa 10% pienempi

- Toiminta lämpötila –25~35
- Taattu toiminta –25°C asti. Daikin Altherma ilma-vesilämpöpumppu kestää Suomen talven ankarat olosuhteet

- Asennettuja laitteita Suomessa myös pohjoisessa, jossa pakkasjaksot muuta maata pidempiä. 



Daikin Altherma 3 H HT

Uuden sukupolven
ilmavesilämpöpumppu



Daikin Altherma 3 H HT 

Todellinen uusiutuvan energian vaihtoehto

EPRA-D Sisäyksikkö varaajalla

14 – 16 – 18 kW 
1 – 3 ph

180 – 230 l 

Hydrobox

Ulkoyksikkö



H20

3-vaihe 400 V  

Hydro split

Todellinen uusiutuvan energian vaihtoehto

3-vaihe 400V 

tai 

Lattialämmitys Patterilämmitys



16 kW14 kW 18 kW

180 L

230 L

EPRA-D

1ph  / 3 ph

ETB(H/X)-D

H/O – Rev 

6V – 9W BUH (porrastettu) 

MMI  - valkoinen

Voidaan kytkeä RST varaajiin

ETV(H/X)-D

H/O – rev 

6V – 9W BUH (porrastettu) 

MMI 

180 – 230 L varaaja

Valkoinen

Standard

Bizone

16 16

R32 EPRA-D series  70°C
Up toA++

+
3 H 

HT Tuotevalikoima

16

300 L

500 L

ETS(H/X)(-/B)-D

H/O – rev 

300 – 500 L tank

White  

Standard models 

Bivalent models   

Up to 



Miksi ilma-vesilämpöpumppu?

●Helppous (etäohjaus ja –seuranta)

●Mukavuus (jäähdytys mahdollisuus)

●Säästöt lämmityskuluissa

●Ympäristöystävällinen 



Laitteen mitoitus

Tarvittavat tiedot (vähintään)

- öljyn kulutus l/vuosi

- asukkaiden määrä

- Lattia vai patteripiiri



Mitoitusta 



Vaivaton rahoitus lämpöpumpun hankintaan ja asennukseen

Saat Daikin-lämpöpumpun hankinnalle rahoituksen kätevästi 
suoraan myyjältä. Valitset vain itsellesi sopivan kuukausierän ja 
annat myyjän hoitaa loput.

- Rahoitus 2 500–30 000 €

- Joustava takaisinmaksuaika.

- Edullinen korko OP-prime + 6,95%

- Laskutuspalkkio 7 €/kk

- Kuukausi korotonta ja kulutonta maksuaikaa.

- Voit maksaa koko luoton kerralla pois ilman lisäkuluja.

- Rahoituksen korot verovähennyskelpoisia asuntolainan tapaan, kun rahoitetaan 
oman vakituisen asunnon perusparannusta



Tuki öljylämmityksestä luopumiseksi

- Tuki tarkoitettu yksityishenkilöille ja kuolinpesille 

- Pientaloille jolla tarkoitetaan omakotitaloa tai paritaloa 

- Pientalon oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä ei siis mökeille 

- Yksi avustus per lämmitysjärjestelmä (paritalo voi siis saada yksi 
tai kaksi avustusta riippuen onko molemmilla asunnoilla oma 
järjestelmä)

- Hakemus kannattaa tehdä huolellisesti ja mielellään sähköisesti. 
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=ya_environment_oljy

- Tuki täytyy hakea maksatukseen kun remontti on toteutunut



Kiitos


