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Produktnytt: Inverter Mini-Chiller
     
   

Inverter luft til vann anlegg fra Daikin

Mange av luft til vann anlegge
for utskifting. Grunnen til dette kan være havari eller driftsproblemer ved lave 
utetemperaturer. 
Daikins ny serie med Mini-Chillers med inverter og R410A vil gi en driftsikker og 
energiøkonomisk løsning. Serien fra 
som reversibel varmepumpe (EWYQ).
sirkulasjonspumpe. Inverteren 
EER og COP verdier.  
 
 

                           

 
 
 
At det blir benyttet R410 som kuldemedie
Modellene leveres i seks størrelser, med opptil 14kW i varmekapasitet og 13kW 
Daikins EWAQ/EWYQ gir en fleksibel 
både i private hjem, institusjoner og i små og mellomstore næringsbygg. Daikins mini 
chillere vil være et godt valg til gulvarme,
 
 
 
Alle modellene leveres som 1 
fas 400 V. Aggregatene leveres med 
leveres med varmefolie for de som vil 
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Inverter luft til vann anlegg fra Daikin 
 

Mange av luft til vann anleggene som er levert de siste årene med R22 og R407C, er modne 
for utskifting. Grunnen til dette kan være havari eller driftsproblemer ved lave 

Chillers med inverter og R410A vil gi en driftsikker og 
erien fra Daikin leveres både som ren isvannsmaskin (EWAQ) og 

som reversibel varmepumpe (EWYQ).  Aggregatene er utstyrt med inverter og har integrert 
sirkulasjonspumpe. Inverteren sikrer energieffektive og fleksible anlegg med svært gode 

 

R410 som kuldemedie gir mulighet for drift ned til -15 °C i utetemperatur.  
odellene leveres i seks størrelser, med opptil 14kW i varmekapasitet og 13kW 

Daikins EWAQ/EWYQ gir en fleksibel løsning med et stort bruksområde. Serien egner seg 
både i private hjem, institusjoner og i små og mellomstore næringsbygg. Daikins mini 
chillere vil være et godt valg til gulvarme, fan-coils eller kanalbatteri.  

1 fas 230V mens de tre største modellene også
leveres med sirkulasjonspumpe som standard. Anleggen
for de som vil drifte anlegget uten glykol.  
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med R22 og R407C, er modne 
for utskifting. Grunnen til dette kan være havari eller driftsproblemer ved lave 

Chillers med inverter og R410A vil gi en driftsikker og 
Daikin leveres både som ren isvannsmaskin (EWAQ) og 

er utstyrt med inverter og har integrert 
fleksible anlegg med svært gode 

 

15 °C i utetemperatur.  
odellene leveres i seks størrelser, med opptil 14kW i varmekapasitet og 13kW kjøleeffekt. 

løsning med et stort bruksområde. Serien egner seg 
både i private hjem, institusjoner og i små og mellomstore næringsbygg. Daikins mini – 

også leveres som 3 
Anleggene kan også 



   

                

 
 
 

Friganor A/S, Grensevn. 65, 0663 OSLO,  
E-post: post@friganor.no, www.friganor.no, 

 

EWAQ/EWYQ  

Kapasitet Kjøling 

 Varme 

EER  

COP CE  

COP1  

Spenning  

Dimensjoner  

 
EWAQ/EWYQ  

Kapasitet Kjøling 

 Varme 

EER  

COP CE  

COP 1  

Spenning  

Dimensjoner  

 

EWAQ/EWYQ  

Kapasitet Kjøling 

 Varme 

EER  

COP CE  

COP 1  

Spenning  

Dimensjoner  

 
- COP CE er etter Eurovent med 45° utgående og 7°utetemperatur. COP 1er med 35° utgående og 7°ute

 
Daikins digitale kontroller plasseres inne og gir mulighet for bl.a. fast eller utekompensert 
setpunkt. Ønsker man tidsstyring eller nattmodus stiller man enkelt inn dette på kontrolleren.
 
Inverteren gjør buffertank overflødig
dette anlegg som er enkle å montere
kan dere kontakte Friganor AS
 
 
Pål Gabrielsen 
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 005ACV3 006ACV3

kW 5.2 6.0 

kW 5.65 6.35 

 2.75 2.55 

 2.87 2.83 

 3.81 3.7 

 1~/230V/50Hz

mm 805x1190x360

 009ACV3 010 ACV3

kW 8.5 9.5 

kW 10.0 11.5 

 3.11 2.98 

 3.44 3.4 

 4.4 4.35 

 1~/230V/50Hz

mm 1435x1418x382

 009ACW1 011ACW1

kW 9.0 11.0 

kW 11.0 12.5 

 3.04 2.88 

 3.41 3.38 

 4.36 4.47 

 3~/400V/50Hz

mm 1435x1418x382

COP CE er etter Eurovent med 45° utgående og 7°utetemperatur. COP 1er med 35° utgående og 7°ute

Daikins digitale kontroller plasseres inne og gir mulighet for bl.a. fast eller utekompensert 
setpunkt. Ønsker man tidsstyring eller nattmodus stiller man enkelt inn dette på kontrolleren.

buffertank overflødig, og sammen med integrert pumpe og automatikk blir 
å montere. For ytterligere opplysninger om Daikins Mini

kan dere kontakte Friganor AS, eller gå inn på våre nettsider: www.daikin.no
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 007ACV3 

7.1 

7.75 

2.41 

2.74 

3.47 

1~/230V/50Hz 

805x1190x360 

010 ACV3 011 ACV3 

11.0 

13.0 

2.88 

3.37 

4.45 

~/230V/50Hz 

1435x1418x382 

011ACW1 013ACW1 

13.2 

14.0 

2.59 

3.34 

4.41 

3~/400V/50Hz 

1435x1418x382 

COP CE er etter Eurovent med 45° utgående og 7°utetemperatur. COP 1er med 35° utgående og 7°ute. 

Daikins digitale kontroller plasseres inne og gir mulighet for bl.a. fast eller utekompensert 
setpunkt. Ønsker man tidsstyring eller nattmodus stiller man enkelt inn dette på kontrolleren. 

pe og automatikk blir 
om Daikins Mini-Chillers 

www.daikin.no 

                                                                                      


