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Daikin op Batibouw 2017: 
 

Productgamma optimalisatie: voor elke gebruiker dé gepaste oplossing 

 

Daikin staat wereldwijd bekend als één van de grootste spelers op de warmtepompmarkt, met een uitgebreid 

productassortiment voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen. Als pionier op gebied van 

warmtepompen met al meer dan 50 jaar ervaring, blinkt ze uit op het vlak van kwaliteit en betrouwbaarheid. Al 

decennialang produceert de fabrikant warmtepompen die gebruik maken van duurzame energiebronnen: 

buitenlucht of aarde. Centraal in het gamma warmtepompen staat de vermindering van het energieverbruik, 

milieuvriendelijkheid, een efficiënt, strak design en een algemene toepasbaarheid in elke omgeving.  

Op Batibouw 2017 presenteert Daikin de interessante vernieuwingen en optimalisaties in haar gehele gamma 

warmtepompen voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Rode lijn doorheen hun producten zijn 

energie-efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Dit werd vorig jaar al duidelijk met de lancering van het Bluevolution 

gamma, waarbij Pure Air, energieperformantie en connectiviteit centraal staan. Daikin breidt dit gamma verder uit 

met de toevoeging van het FTXP-wandmodel en het FVXM-vloermodel.  

Verder wordt ook de nieuwe Daikin Altherma Lage Temperatuur Monobloc voorgesteld, de compacte alles-in-

één-oplossing ideaal voor woningen met beperkte binnenruimte. Daarnaast speelt Daikin ook de digitale kaart door 

hun Online Controller compatibel te maken met het Daikin Altherma gamma. De temperatuur vanop afstand 

regelen was nog nooit zo eenvoudig. 

Ook de vaste waarden binnen het Daikin gamma zullen aanwezig zijn op Batibouw. Denk bijvoorbeeld maar aan de 

innovatieve warmtepompsystemen Daikin Altherma Integrated Solar Unit en de Daikin Altherma Geothermie en de 

oplossingen voor de renovatiemarkt. De beschikbare systemen laten toe op een eenvoudige manier bestaande 

verwarmingssystemen te vervangen of te optimaliseren, ongeacht of het hierbij gaat om stookoliesystemen, 

gasketels, elektrische boilers of elektrische verwarming. 
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1. Het Bluevolution gamma 

Onder de noemer Bluevolution lanceerde Daikin vorig jaar een gamma warmtepompen die de nieuwste 

technologieën op de warmtepompmarkt toegankelijk maken voor de woningmarkt. 

Het Bluevolution gamma bestaat uit warmtepompen die speciaal werden ontworpen voor het creëren van een 

gezonder binnenklimaat, een betere energie-efficiëntie en maximale gebruiksvriendelijkheid. Het gamma omvat 

de Ururu Sarara, de Daikin Emura, het Daikin Comfort FTXM-wandmodel en het compact plafondinbouwmodel. 

Het gamma wordt dit jaar vervolledigd met het FTXP R32 wandmodel, uiterst efficiënt in het verwarmen, koelen 

en ontvochtigen van de woning, en het FVXM-vloermodel, voor een optimaal comfort dankzij de dubbele 

luchtstroom. Op deze manier biedt Daikin een oplossing voor elke situatie en elk budget. Gebruikers die meerdere 

ruimtes wensen te voorzien van dit comfort, kunnen tot vijf binnenunits combineren met een multi-buitenunit. 

Bluevolution in a nutshell 

Koelmiddel R32: klaar voor een milieuvriendelijke toekomst  

De Bluevolution toestellen maken gebruik van R32, een alternatief koelmiddel met lagere milieu-impact dat garant 

staat voor een betaalbaar comfort en maximale prestaties. R32-producten behalen zowel in vollast als in 

deellast een hoger rendement en hebben een GWP dat vele malen lager ligt dan bijvoorbeeld R410A. 

Daarnaast is dit een enkelvoudig koelmiddel, waardoor het eenvoudiger te recycleren is. Hiermee is Daikin 

als toonaangevende fabrikant van HVAC-systemen al in lijn met de nieuwe EU-voorschriften inzake het gebruik 

van koelmiddelen in airconditioningssystemen, die pas in 2025 van kracht gaan. 

Een gezonder binnenklimaat dankzij Flash Streamer 

De geavanceerde Daikin Flash Streamer technologie werd in de Ururu Sarara en het Daikin Comfort FTXM 

wandmodel geïntegreerd. Hierbij worden allergenen, geurtjes en bacteriën door elektronen op hoge snelheid 

onschadelijk gemaakt. De lucht wordt hierdoor in amper tien minuten gezuiverd. Dit is tot drie en een half keer 

sneller dan bij natuurlijke ventilatie.  

Uitstekende energieprestatie 

De Bluevolution units beschikken over een uitstekend energielabel, tot het A+++ label, de maximale energie-

efficiëntie voor zowel verwarming als koeling. Alle modellen zijn geoptimaliseerd voor een hoog 

seizoensrendement, waarbij rekening is gehouden met de seizoensgebonden temperatuurverschillen tijdens het 

hele jaar. Via de automatische aanpassingen van het systeem kan nog meer energie worden bespaard. 
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Intelligente besturing en geavanceerd ontwerp voor maximale gebruiksvriendelijkheid 

De multi-buitenunit kan tot vijf binnenunits aansturen. De Bluevolution wandmodellen kunnen via een app worden 

bediend, waardoor intelligente regeling op afstand mogelijk is. Units kunnen aan afzonderlijke zones en afhankelijk 

van het stroomverbruik in overeenstemming met gebruikspatronen worden toegewezen, om energie te besparen 

en het energieverbruik voor verwarming en koeling te bewaken. Zo kan men bijvoorbeeld een zone creëren voor 

de slaapkamers, of voor het gehele huis. Eén druk op de knop in de app en men kan al de ruimtes van de zone 

bedienen. 

Dankzij de laatste technologische ontwikkelingen in klimaatregeling, zijn alle producten uit het Bluevolution gamma 

nagenoeg fluisterstil in werking. Intelligente sensoren regelen automatisch de luchtstroom om tocht tot een 

minimum te beperken en in ruimten waar niemand aanwezig is wordt het vermogen automatisch beperkt. 

Bovendien wordt het comfort van de gebruiker nog verhoogd dankzij de 3D-luchtstroom, die voor een gelijke 

temperatuur in de hele ruimte zorgt. 

Het Bluevolution gamma biedt consumenten de keuze uit het meest uitgebreide gamma met lage milieu-impact 

en energie-efficiënte klimaatoplossingen voor privéwoningen.  

 

NIEUW op Batibouw: FTXP-wandmodel: voor een hoog rendement en comfort  

 

Dit discrete en stijlvolle wandmodel past op elke wand en in elk 

interieur. De unit kan niet alleen koelen en verwarmen, maar zorgt ook 

voor de ontvochtiging van de ruimtes. 

Vochtregulering is essentieel bij het creëren van een aangenaam 

binnenklimaat. De ontvochtigingsfunctie van de FTXP zorgt ervoor dat 

de luchtvochtigheid wordt verlaagd, zonder de ruimtetemperatuur te beïnvloeden. Verder zijn deze 

toestellen, in tegenstelling tot de R410A toestellen, uitgerust met een fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit 

titaniumapatiet. Deze filter verwijdert zwevende microscopische stofdeeltjes, breekt onaangename geuren 

doeltreffend af en beperkt de verspreiding van bacteriën, virussen en microben voor een constante toevoer 

van schone lucht.   

De unit beschikt over het A++ energielabel (*). Het model is geoptimaliseerd voor een hoog seizoensrendement 

en via de automatische aanpassingen van het systeem kan nog meer energie worden bespaard. 

Om het comfort en het gebruiksgemak te maximaliseren regelen intelligente sensoren de 3D-luchtstroom en 

wordt dit model geleverd met een uiterst gebruiksvriendelijke afstandsbediening. Met slechts één druk op de 

knop kan men de gewenste temperatuur creëren.  
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Dankzij de FTXP-wandmodel warmtepomp kunnen gebruikers genieten van een ongeëvenaarde 

energiezuinigheid, een uitstekende luchtkwaliteit en een hoog comfort, terwijl hun warmtepompsysteem 

tegelijk een lagere milieu-impact heeft. En dit alles tegen een zeer voordelige prijs. 

 

(*) Eco-informatie voor combinatie van unit 2MXM40M2V1B met FTXP20K2V1B & FTXP20K2V1B 

NIEUW op Batibouw: FVXM-vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij dubbele 

luchtstroom 

 

Dit vloermodel past dankzij zijn geringe hoogte perfect onder een raam en is 

eveneens geschikt voor wandmontage met eventueel gedeeltelijke inbouw. 

 

Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen omhoog en omlaag om 

de lucht doeltreffend te verspreiden in de ruimte. De uitblaas boven- en onderaan 

zorgt voor een optimale warmteverdeling. De ruimte snel verwarmen of koelen tot 

de gewenste temperatuur kan dankzij de POWER-modus. Na 20 minuten keert 

het toestel terug naar de vooringestelde modus.  

 

Het systeem beschikt tenslotte ook over energiebesparende functies: In Economodus wordt het verbruik 

van de unit verminderd. En met functies zoals de intelligente sensor en een weektimer heeft men al het 

nodige bij de hand om een optimaal energierendement te bereiken. Dankzij de Online Controller kan men 

zelfs vanop afstand zijn toestellen beheren. Verder is het vloermodel fluisterstil met een geluidsniveau van 

slechts 19 dB(A). 
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2. Oplossingen voor nieuwbouw of grote renovaties: Daikin’s paradepaardjes 

Daikin beschikt over een uitgebreid gamma voor iedereen die een nieuwe woning wil bouwen of zijn woning 

grondig wil verbouwen en daarbij de natuur een warm hart toedraagt!  

Lucht-water warmtepompen bieden een pasklaar antwoord op de stijgende vraag naar energiezuinige 

producten die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Bijkomend worden ze gekenmerkt door een 

beperkt energieverbruik en lage CO2-uitstoot aangezien ze het merendeel van hun energie uit de buitenlucht 

halen. 

 

Daikin Altherma Integrated Bi-Zone 

Nieuw sinds vorig jaar binnen het Daikin Altherma gamma is de Daikin Altherma 

Integrated Bi-Zone. Deze lage temperatuur-warmtepomp met dubbele 

watertemperatuur maakt het voor het eerst mogelijk aparte waterbronnen te beheren en 

water op twee verschillende temperaturen te leveren. Ideaal voor woningen waar zowel 

vloerverwarming als radiatoren aanwezig zijn. De meeste vloerverwarmingssystemen 

werken met water op een temperatuur van 35°C, hetgeen veel lager ligt dan de 

watertemperatuur die radiatoren vergen, met name tussen 45 en 55°C. Deze Daikin-

unit levert water op beide temperaturen tegelijkertijd, met behulp van twee uiterst 

zuinige circulatiepompen en een mengklep. 

 

Deze warmtepomp hoort thuis in een reeks verbeteringen om het energierendement 

van het Daikin Altherma-gamma te optimaliseren overeenkomstig de Europese richtlijn 

Ecodesign en de nieuwe normen voor het 

energierendement van centrale verwarmingen en sanitair warm water.  

Door slechts twee circulatiepompen te gebruiken en de temperatuur van 

zowel de vloerverwarming als de radiators te regelen, helpt deze Daikin 

Altherma-warmtepomp het energieverbruik van de woningen te 

reduceren, in vergelijking met de traditionele hydraulische opstelling met 

drie pompen en een drukloos vat voor hydraulische compensatie. 

 

Ten slotte wordt het ruimtebesparend vloermodel kant-en-klaar 

geleverd, hydraulica inbegrepen, en is deze daardoor snel en eenvoudig 

te installeren. 
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NIEUW op Batibouw: Daikin Altherma Lage Temperatuur Monobloc: 

ideaal voor beperkte binnenruimte 

 

Nieuw in het Daikin gamma is de compacte alles-in-één-oplossing: de Daikin 

Altherma Lage Temperatuur Monobloc. Deze heeft een uitzonderlijk 

energierendement en betrouwbaarheid gecombineerd met een lage werkingskost. 

Zo zorgt de unit voor watertemperaturen tot 55˚C met een onklopbaar COP van bijna 5 (bij A7/W35), het hoogste 

energierendement voor dergelijke systemen. Dankzij het grote modulatiebereik voldoet het systeem efficiënt aan 

een brede reeks warmtevragen en werkt daardoor bijna het hele jaar door op deellast. 

 

De Monobloc wordt kant-en-klaar geleverd. Hij bevat een volledig afgesloten koelmiddelcircuit en moet enkel op 

de waterleidingen worden aangesloten. Deze unit bevat alle belangrijkste hydraulische elementen en de 

elektrische bedrading is erg simpel. Het systeem reduceert het risico op fouten, maakt een prijszetting eenvoudiger 

en brengt geen verborgen extra kosten met zich mee zoals aparte expansievaten of isolatiekleppen die de 

installatiekost kunnen opdrijven.  

 

Het systeem biedt een hoog vermogen bij lagere omgevingstemperaturen en minder dan 10% daling in het 

vermogen bij een temperatuur van - 2˚C, wat helpt bij een correcte selectie van de warmtepomp. Dankzij zijn 

bescherming, die een betrouwbare werking en een stabiel vermogen bij temperaturen tot -25°C garandeert, zorgt 

deze Monobloc het hele jaar door voor constante verwarming en warm water en vermindert hij het risico op 

onderhoudswerken bij koud weer. 

 

Zijn geringe afmetingen (H 735 x B 1085 x D 360mm) komen tegemoet aan de vereisten van kleinere gebouwen, 

steeds compacter wordende woningen en plaatsen waar de ruimte beperkt is. Het toestel past bijna overal, zelfs 

onder vensterbanken of in kleine tuinen en is omwille van zijn beperkte grootte ook eenvoudig te vervoeren.  

 

De moderne behuizing en witte afwerking zijn erg aantrekkelijk en de optionele noodverwarming biedt extra 

gemoedsrust aangezien deze op elk moment een ononderbroken werking garandeert. Het systeem is voorzien 

van een gebruiksvriendelijke besturing met achtergrondverlichting en eenvoudig te lezen tekst. 

 

Speciaal voor het gebruik in sociale woningen werd ook een vereenvoudigde, erg gebruiks- en 

onderhoudsvriendelijk thermostaat ontworpen. Het systeem voldoet zo niet enkel aan de noden van 

vastgoedontwikkelaars en installateurs maar ook aan deze van aanbieders van sociale huisvesting. 
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NIEUW op Batibouw: De Online controller: een efficiëntere regeling van de Daikin 

warmtepompen  

Niet enkel de lucht/lucht warmtepompen kunnen vanaf nu gebruik maken van de 

Online Controller. Ook het Daikin Altherma gamma werd compatibel gemaakt met dit 

systeem. Dit stelt de gebruiker in staat om van waar dan ook de temperatuur met de 

smartphone, laptop, pc of tablet te regelen. Zo kan men instellen dat de woonkamer 

lekker warm is tegen het tijdstip dat men thuiskomt. Het omgekeerde is eveneens 

mogelijk. Op een hete zomerdag wilt men niet terechtkomen in een woning dat aan 

het oppervlak van de zon doet denken. Via de gebruiksvriendelijke interface kan men 

eenvoudigweg de koeling enkele uurtjes op voorhand starten zodat het aangenaam 

fris is bij thuiskomst. 
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3. Oplossingen voor de vervanging van een bestaand systeem 

De vernieuwende en unieke technologie van Daikin spreekt ongetwijfeld veel mensen aan, maar wat moet er 

gebeuren met een oud verwarmingssysteem? Alleen al het idee om alle leidingen te moeten uitbreken en weken 

in stof te moeten doorbrengen, spreekt niet bepaald aan. Om maar te zwijgen over de kosten die een dergelijk 

project met zich meebrengt. Geen zorgen, Daikin heeft een slimme oplossing voor de vervanging van 

bestaande gasketels, waarbij de huidige radiatoren kunnen worden behouden: de Daikin Multi Hybride. 

De Daikin Multi Hybride warmtepomp, het beste uit drie technologieën 

De Daikin Multi Hybride is de combinatie van een Multisplit en een Daikin Altherma Hybride, m.a.w. van een 

hybride warmtepomp bestaande uit een warmtepomp en een gascondensatieketel en airco-binnenunits. 

Dankzij dit systeem kan de gebruiker met één enkele buitenunit genieten van drie technologieën: koeling, 

verwarming en productie van sanitair warm water. Dit systeem is daarenboven bedienbaar met de Daikin 

Online Controller. Men bedient de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op 

afstand vanaf de smartphone. Daarnaast kan men ook het energieverbruik in de gaten houden. Zo houdt de 

gebruiker alles mooi onder controle, waar hij zich ook bevindt. 

 Daikin Multisplit 

De Multisplit beschikt over meerdere poorten, waarvan één poort wordt gebruikt voor de aansluiting van de 

Daikin Altherma Hybride voor de voorziening in verwarming en sanitair warm water, en de overige poorten 

gebruikt worden om binnenunits op aan te sluiten. Deze units hoeven niet allemaal op hetzelfde moment 

geïnstalleerd te worden, handig voor beperkte budgetten of lange termijnprojecten. Het systeem combineert 

troeven als energiezuinigheid, flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.  

Daikin Altherma Hybride 

De Altherma hybride warmtepomp is een intelligent systeem dat het beste uit twee bestaande technologieën 

samenbrengt door de combinatie van een lucht-water warmtepomp (5 of 8 kW) en een gascondensatieketel 

(33 of 27 kW). De gasketel zal de warmtepomp enkel ondersteunen bij koudere temperaturen. En dit in 

functie van de energieprijzen en de rendementen. Het systeem zal dan zelf kiezen welke energiebron 

toegepast wordt. Zo zal de Daikin Hybride warmtepomp gedurende een groot gedeelte van het 

verwarmingsproces zowel warmtepomp als gastketel simultaan aansturen. Door te allen tijde te kiezen voor 

de meest gunstige energiebron, kan drastisch bespaard worden op de energiefactuur – tot 35%. Niet alleen 

financieel is deze optie interessant, maar ook qua ecologische prestaties: testen bewezen een sterk 

verminderde CO
2
-uitstoot door het hoge rendement.  

De hybride werkt via de bestaande radiatoren of vloerverwarming en neemt bovendien weinig plaats in omdat 

de combinatie van ketel en warmtepomp een geïntegreerd geheel vormen.  
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Head Office 
Franklin, 1B 
B - 1300 Wavre 

T +32 (0)10 23 72 23 
F +32 (0)10 24 49 10 

 
BTW/TVA/VAT  BE 0422 832 403 
RPR Oostende 
ING 330-0110954-40 

KBC 433-4148881-22 

Agency Herentals 

Welvaartstraat 14-1 bus 3 
B - 2200 Herentals 
T +32 (0)14 28 23 30 

F +32 (0)14 28 23 39 

Agency Gent 

Rijvisschestraat 118 
B - 9052 Zwijnaarde 
T +32 (0)9 244 66 44 

F +32 (0)9 220 65 10 

4. Over DAIKIN A/C Belgium 

Het in 1982 opgerichte Daikibel (nu DAIKIN A/C Belgium) verdubbelde de afgelopen 10 jaar zijn aantal 

medewerkers tot meer dan 100 mensen. Het bedrijf staat nationaal bekend als dé specialist en marktleider voor 

klimaatregeling, en dit zowel voor residentiële toepassingen als voor grotere, commerciële en industriële 

ruimten. Dankzij het in Oostende gevestigde Europese hoofdkwartier kan DAIKIN A/C snel grote volumes 

afleveren, en zo een uitstekende service en continuïteit aanbieden.  

DAIKIN A/C zal zich in de toekomst richten op het verder versterken van zijn positie in de Europese 

verwarmingssector. 

5. Contacteer voor meer informatie (niet voor publicatie):  

Inhoudelijk:               Praktisch: 

DAIKIN AC Belgium  Two cents 

Nele De Broyer  Hélène Tuypens  

Avenue Franklin 1B  Sint-Michielskollegestraat 11 

1300 Wavre  1150 Brussel  

+32 10 23 72 33  +32 478 76 35 93 

www.daikin.be  ht@twocents.be  

 

 

Voor foto’s, klik op de volgende link:  

http://daikinpress.media.twocents.be/media 

 

 

Wie de producten van Daikin wil ontdekken, is van harte welkom op de 
Daikin-stand op Batibouw 2017. 

Van 16 tot 26 februari, Paleis 12 stand 313, Brussels Expo 
 

Bezoek ook de virtuele stand via www.daikin.be 
 

http://www.daikin.be/
http://daikinpress.media.twocents.be/media
http://www.daikin.be/

