
الهواء  مكّيف 
D A I K I N  E M U R A

أنا  مرحباً، 



ل  زا أ ال  مني.  صوت  أي  تسمع  لن  لكنك   ، دوماً منك  قريباً  ني  سترا

سيوفر  من  نا  أ  . أصنعه لذي  ا لفرق  با تشعر  وسوف   ، متاً صا ئاً  ها

لنظيف.  ا ء  لهوا ا لك  م  سيقد ومن   . ه تتمنا لذي  ا حة  لرا ا مستوى 

 . اً موجود تكون  عندما  أعرف  بحيث   ، كياً ذ ألكون  صنعوني  لقد 

داخل  خ  لمنا با لتحكم  ا على  سيطر  أ نا  فأ وجودك  مع  تكّيف  سأ

لمصّمم  ا ز  جها م  ا ستخد با لك.  ذ غير  مني  تطلب  لم  ما  منزلك. 

في  لموجود  ا لسهل  ا لتطبيق  ا م  ا ستخد با و  أ يدك.  في  بعد  عن  للتحكم 

جيبك 

خدمتك  في  نا  أ

لسبب هنا  نا  أ

خ  لمنا ا لتغيير  ء.  لهوا با لتحكم  ا على  لقدرة  ا بتكرني  ا من  منحني 

ولكي  لمنزل  ا خل  دا تك  حيا لتحسين  بتكروني  ا لقد  خلي ا لد ا

ء. لشتا ا في  فئاً  ا د بقيك  وأ لصيف  ا حر  من  أخلصك 

لجذب  مصمم  نا  وأ لفصول.  ا كل  في  مي  مها ء  ا ألد هندستي  تمت 

لداخلي  ا منزلك  تصميم  ضمن  مميزاً  ألبرز  مصنوع  نا  أ ر.  ألنظا ا

 . ناعمة تظليل  وخطوط  لشكل  ا منحنية  ظليلية  كصورة  يبدو  بمظهر 

ومخفي مستور  نفسه  لوقت  ا وفي  دي.  عا غير  بشكل  الفت 



تصميم
يتحدث  
نفسه عن   



DAIKIN EMURA طراز FTXJ-AS فضي

التكييف  أيقونة 
للهواء العصري 

تمازج أ
أي مع 
تصميم

داخلي 



DAIKIN EMURA طراز FTXJ-AW أبيض غير المع

DAIKIN EMURA طراز FTXJ-AB أسود غير المع

 Daikin تضع دايكن مرة أخرى معياراً جديداً لتكييف الهواء المنزلي مع مكّيف الهواء 
Emura الجديد، الذي تم تصميمه مع األخذ بعين االعتبار أعلى مستويات الجودة 

 Daikin Emura وذلك لتوفير الراحة المطلقة. تصميمه يتحدث عن نفسه: مكّيف الهواء 
لتحسين  المستخدم وذلك  الراحة وتجربة  للنظر ففي تصميمه تركيز شديد على  متعة 

المنزل.  داخل  رفاهيتك 

العام،  بالراحة على مدار  يتعلق  فيما  دايكن، يمكنك االعتماد علينا  تقنية  عندما تختار 
التحكم.  والوثوقية وإمكانيات  الطاقة  استخدام  كفاءة  وكذلك 
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 Daikin Emura إن مضخة الحرارة هواء-إلى-هواء للتبريد والتدفئة في 
للتثبيت على الجدار، وجهاز تحكم عن ُبعد ووحدة  تتضمن وحدة داخلية قابلة 

خارجية. ويتبع كل جزء فلسفة التصميم لدى دايكن.

تصميم Daikin Emura بارز وملحوظ، لكنه في الوقت نفسه ال يخدش 
األنظار واليشّوه المظهر العام. تتميز كل من الوحدة المثبتة على الجدار 

إلى  التحكم عن بعد بمظهر يبدو كصورة ظليلية منحنية الشكل تشير  وجهاز 
تدفق الهواء، مع وجود عين دايكن الزرقاء كتوقيع معروف. أناقة خالصة 

الداخلية.  التصميمات  بتناغم مع خطوط  تتمازج 

نظام واحد، 
3 مكونات، 

تجارية واحدة بعالمة  تصميم 

\ راحة قصوى
اختر المناخ الذي يناسب نمط حياتك

\ تصميم جميل
اختر تصميماً رائعاً يناسب التصميم الداخلي لمنزلك 

\ تحكم ذكي 
تحكم بالمناخ من أي مكان وفي أي وقت

\ كفاءة استخدام الطاقة
قلل من تأثيرك على البيئة ووفر في فاتورة الطاقة 

\ جودة عالية 
يمكنك االسترخاء واالستمتاع بمزايا هذا الحل الموثوق

الوحدة الخارجية
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تصميم 
داخل 

دايكن شركة 
مع أكثر من قرن من الخبرة في حلول تكييف الهواء والتحكم 

والتكنولوجيا  التصميم  ما في  أفضل  دايكن  بالمناخ، تجمع 
بالنسبة لك. المثالي  الداخلي  المناخ  الحصول على  لمساعدتك في 

Daikin Emura عبارة عن نتيجة ألعمال البحث والتطوير 
التصميمات  تناسب  فائقة  تكييف هواء  المستمرة البتكار حلول 
الداخلية في المنازل األوروبية. وقد تم إصدار التصميم األول 
في عام 2010، والثاني في عام 2014 - وأعاد مكّيف الهواء 

المثبت على الجدار تعريف معنى وجود وحدة تحكم بالمناخ ضمن 
للمنزل. الداخلي  التصميم 

Daikin Emura من الجيل الثالث بتصميم رائع مع خطوط  يتميز 
تظليل ناعمة، وميزات ذكية إضافية وتجربة مستخدم محّسنة - 
األوروبية  المعمارية  الهندسة  بجماليات  ارتباطاً  أكثر  يجعله  مما 

المستخدمين.  ومتطلبات  التقنية  والمعايير 

جهاز للتحكم عن بعد 

الوحدة المثبتة على الجدار



مصمم  أنا 
للناظر متعة  ألكون 

هل تبحث عن نظام تكييف يجمع بين أفضل أداء وأفضل 
تصميم؟ 

Daikin Emura هو حل التحكم بالمناخ الذي يوازن مثالياً 

بين الشكل والوظيفة. وقد تم تصميمه بالكامل داخل شركة 
يناسب تصميم منزلك  دايكن. ويتميز بتصميم جميل وذكي 

الداخلي: متطور جداً ولكن سعره معقول. 



10 سنوات. وبدأ مسيرته  انضم هيروياسو كوسوج إلى دايكن قبل 
للعمل في مقر  الفرصة  له  اليابان وأتيحت  المهنية كمصمم منتجات في 

دايكن األوروبي في بلجيكا قبل أن ينتقل إلى ألمانيا - التي يصفها 
السوق  يتمتع بخبرة كبيرة في  المنتجات. وهو  كأفضل مكان لتصميم 

 Daikin Emura األوروبية وقد كان مسؤوالً عن عملية تصميم
بالكامل.  الجديد 

التفكير فيما يتعلق بالتصميم بين  في  “أدركت مباشرة أن هناك فرقاً 
الناس في أوروبا واليابان. ففي اليابان، يميل الناس إلى السعي وراء 

قابلية الفهم وسهولة االستخدام، بينما في أوروبا لدى معظم الناس 
التصميم. في  يتعلق بمفهوم  فيما  الخاصة عما يجدوه جذاباً  أفكارهم 
أوروبا، أحصل على تعليقات مثل “تصميم جميل” و “هذا منطقي”، 

التقنية. ” والذي يتجاوز الجدوى 

“واحد من األشياء التي تعلمتها في أوروبا هو أهمية تصميم العالمة 
التجارية. إن ثقافة الحفاظ على تمازج هوية العالمة التجارية مع 

 Daikin Emura فلسفة الشركة متجذرة تاريخياً في أوروبا. وُيعتبر 
أول حل للتحكم بالمناخ من دايكن يجسد فكرة نظام واحد وتصميم 

واحد. ” 

الذي  المصمم 
المنتج صمم هذا 

Daikin Emura مصمم العالمة التجارية

الغرض من نظام دايكن لتكييف الهواء هو 
بيئة معيشة  المنزل، وخلق  بالمناخ داخل  التحكم 

الناس  مثالية على مدار السنة وتحسين حياة 
في المنزل. ولكن دائماً ما يكون لمكيف الهواء 
المثبت على الجدار تأثير بصري. أنا أعتقد أنه 

تعبير عن التصميم. يمكن أن يكون أيضاً 

هيروياسو كوسوج



الداخلية بشكل فريد ثالثي األبعاد،  الوحدة  تتمتع 
وتشير  المنحنية.  والخلفية  األمامية  اللوحة  بفضل 

بينما  المتناغم،  الهواء  تدفق  إلى  المنحنية  الخطوط 
ممتعاً ضمن تصميم  تأثيراً بصرياً  أيضاً  تخلق 

الداخلي.  منزلك 

الداخلية ظالالً  للوحدة  المنحنية  األلواح  تخلق 
Daikin Emura ينبض بالحياة حقاً، بينما  تجعل 
الظالل إلخفاء  الخارجية  الحرارة  تستخدم مضخة 

الدوارة. المروحة 

المنحنية  الخطوط 

متقن  تالعب 
بالظالل

اللوحة فريدة بالنسبة للوحدات التي تصممها دايكن. اآلن، ما  تعتبر حركة 
الذي يميز حركة لوحة مكيف الهواء Daikin Emura؟ إنها تتقدم إلى 

األمام، بزاوية طفيفة، مما يخلق خطوط ظل ديناميكية جديدة ومختلفة في 
التشغيل.   وضع 

اللوحة.  لحركة  حقيقياً  الزاوي إحساساً  التقّرب  يضيف 

يمّيز  إحساس 
الحركة



الفضي، واألبيض غير الالمع، واألسود غير الالمع، هذه هي 
 Daikin األلوان الثالثة األحادية التي يتوفر بها مكّيف الهواء
Emura. تطابق اللوحة األمامية لجهاز التحكم عن بعد ألوان 
الداخلية - الغالف باللون الرمادي الفحمي لخلق تأثير  الوحدة 

عائم. 
العاجي.  باللون األبيض  الخارجية  الوحدة  تأتي 

تريد الحصول على أقصى استفادة من المساحة في منزلك، وال تريد أن 
تلفت وحدة تكييف الهواء كل االنتباه، أليس كذلك؟ عرض مكيف الهواء 

Daikin Emura فقط 90 سم. وتبدو الوحدة أنحف مما هي عليه في 
التحكم عن بعد نفس  المنحني. ولجهاز  الواقع وذلك بفضل تصميمها 

التصميم األملس وهو يالئم يدك تماماً. 

نحيف  تصميم 
ألوان

أحادية

يتبع الشكل 
الوظيفة

الجذاب،  البصري  والتأثير  المنحنية  الخطوط  إلى  باإلضافة 
تعمل حركة لوحة مكيف الهواء Daikin Emura أيضاً على 

تحسين توزيع الهواء في كافة أنحاء الغرفة. لذا، فإن بيان 
على  فعلياً  ينطبق  الوظيفة”  يتبع  “الشكل  المعروف  التصميم 

Daikin Emura. ولقد تمت دراسة كل تفاصيل التصميم 
جيد.  بشكل 

DAIKIN EMURA طراز FTXJ-AW أبيض غير المع

DAIKIN EMURA طراز FTXJ-AB أسود غير المع

DAIKIN EMURA طراز FTXJ-AS فضي

العرض 90 سم



الراحة  لتقديم  هنا  أنا 
العام  مدار  على 

مثالياً،  داخلياً  Daikin Emura ليخلق مناخاً  ُصمم مكّيف الهواء 
مما يزيد من شعورك بالراحة في المنزل. ُيشعرك مكّيف الهواء 

Daikin Emura بالبرودة في الصيف وبالدفئ في الشتاء، 

ويحافظ على أجواء منزلك صحية عن طريق تنقية الهواء 
الداخلي. حان الوقت لتخطو إلى منطقة الراحة…

امسح الكتشاف المزيد حول تدفق الهواء الذكي



الحرارة  حساس 
الذكي

يستخدم Daikin Emura حساس حرارة ذكياً لكشف درجة الحرارة 
الحالية في الغرفة. وبعد تحديد درجة حرارة الغرفة، يقوم حساس 

الحرارة الذكي بتوزيع الهواء بالتساوي إلى جميع أنحاء الغرفة قبل 
التبديل إلى نمط تدفق الهواء الذي يوّجه الهواء الدافئ أو البارد إلى 

تحتاجه. التي  المناطق 

تدفق هواء ثالثي 
االتجاهات 

لضمان درجة حرارة ثابتة ومتناسقة في جميع أنحاء الغرفة، يجمع 
نظام تدفق الهواء ثالثي االتجاهات بين فتحات ذات تأرجح تلقائي 

للهواء، حتى في زوايا  رأسية وأفقية، مما يخلق توزيعاً متساوياً 
الكبيرة. المساحات  الغرف ذات 

تأثير  استخدام 
الكواندا

 Daikin Emura للحصول على مناخ مريح، يستخدم مكّيف الهواء 
التدفئة والتبريد: ففي  الهواء في وضع  الكواندا لتحسين تدفق  تأثير 

وضع التدفئة تقوم القالبات بتوجيه الهواء نحو األسفل، بينما في وضع 
الهواء نحو األعلى. التبريد، تقوم بتحرك 

الحرارة تعزيز 
Daikin Emura بتدفئة الغرفة بسرعة عند بدء تشغيله،  يقوم مكّيف 

مما يضمن الوصول إلى درجة الحرارة المحددة بشكل أسرع.

الهواء تدفق 
الذكي

للهواء توزيع محّسن 

 Daikin Emura عندما تكون داخل المنزل فعلياً، ينطلق مكّيف الهواء 
دون الحاجة إلعالمه أن الغرفة بحاجة إلى تبريد فقط أو تدفئة فقط. 

Daikin Emura بتوجيه )إعادة توجيه(  وتسمح التقنية الذكية في 
تدفق الهواء للوصول إلى توزيع أفضل لدرجة الحرارة في جميع 

الغرفة.  أنحاء 



الداخلية الوحدة  مروحة 

ستراني 
منك دوماً، قريباً 
 لكنك لن تسمع 
أي صوت مني

الراحة
الصوتية

تشغيل هادئ جداً

يعمل  المنزل؟  بالهدوء والسكينة في  هل تستمتع 
Daikin Emura بهدوء شديد لدرجة أنك ستنسى 
أنه موجود. تعمل المروحة ذات التصميم  تقريباً 
الهواء للحصول على  الخاص على تحسين تدفق 

أداء عالية عند مستويات صوت منخفضة،  مستويات 
مما يجعل Daikin Emura غير مسموع عملياً في 

التشغيل.  وضع 



الهواء تنقية 
الداخلي  للهواء  جودة أفضل 

%90 من وقتك في الداخل. وبفضل مرشحات تنقية  تقضي 
يلتقط مكّيف   ،Flash Streamer الهواء المضّمنة وتقنية 

Daikin Emura جزيئات الغبار، وُيحلل المواد المسببة  الهواء 
للحساسية وُيزيل الروائح المزعجة، مما يوفر لك هواًء أفضل 
وأنظف. هذه هي الطريقة التي تحافظ بها وحدة تكييف الهواء 

Daikin Emura على جو صحي في منزلك. 

 Flash تقنية 
Streamer

التفاعالت  لتحفيز  اإللكترونات  باستخدام 
في  المحمولة  الجزيئات  مع  الكيميائية 

 Flash Streamer الهواء، تعمل تقنية 
)مثل  للحساسية  المسببة  المواد  تفكيك  على 

المسببة  الفطرية  والمواد  الطلع  حبوب 
المزعجة،  الروائح  وإزالة  للحساسية( 

أكثر نظافة.   وبالتالي توفير هواء 

التيتانيوم مرشح 
للروائح المزيل 

المزعجة  الروائح  بتحليل  المرشح  يقوم 
التبغ والحيوانات األليفة(.  )مثل روائح 

مسببات مرشح 
الفضي  الحساسية 

مثل  الحساسية  المرشح مسببات  يلتقط هذا 
حبوب الطلع لضمان تقديم هواء نظيف 

باستمرار. 

الهواء  مرشح 

المحمولة  الغبار  المرشح جزيئات  يزيل هذا 
في الهواء لضمان تقديم هواء نظيف 

باستمرار. 



التحكم، على  مسيطر  أنا 
تطلب  لم  ما 

ذلك  غير  مني 

تم إعداد Daikin Emura لتوفير الراحة المثلى عندما تكون 
التحكم بسهولة بضغطة  بالطبع، يمكنك استالم  الجوار.  موجوداً في 
زر أو نقرة على الشاشة: يمكنك إدارة Daikin Emura باستخدام 

جهاز التحكم عن بعد السهل االستخدام أو من أي مكان وفي أي 
الذكية.  البديهي على أجهزتك   Onecta وقت باستخدام تطبيق 



أدوات تحكم 
للمستخدم مألوفة 

 Daikin يقدم جهاز  الداخلي بسهولة:  بالمناخ  التحكم  يمكنك 
Emura للتحكم عن بعد تصميماً مبسطاً مع تركيز قوي على 

الوظائف األكثر أهمية. كما يمكن الوصول إلى جميع الميزات 
األخرى بسهولة من خالل القائمة الواضحة بحد ذاتها أو تطبيق 

البديهي.   Onecta

الصوتي التحكم 
Daikin Emura ببساطة باستخدام صوتك.  الهواء  التحكم بمكّيف  يمكنك 

ويمكنك إدارة الوظائف الرئيسية مثل وضع التشغيل ودرجة الحرارة 
وسرعة المروحة والكثير غيرها، وذلك من خالل Amazon Alexa أو 

.Google Assistant

كامل تحكم 
تذهب أينما 

 .Onecta هل أنت خارج المنزل؟ لن يكون ذلك مشكلة، باستخدام التطبيق 
يمكنك بسهولة ضبط  الميزات. بحيث  لجميع  التطبيق وصوالً فورياً  ُيعطيك 

إعدادات مكّيف Daikin Emura باستخدام هاتفك الذكي، من أي مكان وفي أي 
وقت.

Daikin Emura التحكم بجميع وظائف مكّيف الهواء  •
•  إنشاء جداول وأوضاع تشغيل مختلفة

•  مراقبة استهالك الطاقة على أساس يومي أو أسبوعي أو سنوي
المختلفة بالوحدات  للتحكم بسهولة  الغرفة في منزلك  •  تحديد 

 WLAN ما عليك سوى االتصال بشبكة
بإنشاء  لتبدأ   Onecta التطبيق  وتنزيل 

المنزل.  مناخ مثالي في 

تصميم
بسيط

Daikin Emura للتحكم عن بعد بتصميم بسيط  يتميز جهاز 
مع خطوط منحنية وشاشة بكسل وعين دايكن الزرقاء. 

إنه  تأثيراً عائماً.  المتطور  اللوني  الثنائي  ويخلق تصميمه ذو 
ببساطة  مثالي. ويمكنك  اليد بشكل  الحجم ويناسب  صغير 

تركيب جهاز التحكم عن بعد على الجدار باستخدام حامل 
مغناطيسي. 

متوفر باللون الفضي واألبيض غير الالمع واألسود غير 
الالمع - يتطابق جهاز التحكم عن بعد مع ألوان وحدة تكييف 

 .Daikin Emura الهواء

بعد التحكم عن 

Onecta التطبيق 

أسودفضيأبيض

AndroidiOS



أتبنى أنا 
في الكفاءة 

الطاقة  استخدام 



سواء كان الجو الخارجي حاراً أو بارداً جداً، فأنت تتوقع أن 
العام بنفس الطريقة المستقرة. لقد تم  يعمل مكّيف الهواء طوال 

تصميم Daikin Emura للعمل في كل موسم وتوفير الراحة على 
مدار العام بأكثر الطرق كفاءة في استخدام الطاقة: تضمن تقنية 

Bluevolution لمكّيف الهواء أفضل أداء في فئته مع تأثير بيئي 

منخفضة.  طاقة  وفاتورة  منخفض 

مناخي  حل 
مستدام

تطور في مفهوم الراحة

يجمع Daikin Emura بين أفضل أداء وأعلى مستوى 
كفاءة لخلق بيئة داخلية مريحة طوال العام. إذ تتضمن 

Bluevolution ضاغطاً  بتقنية  مضخة الحرارة المزودة 
عالي الكفاءة يستخدم R-32 - غاز التبريد المستقبلي - 

مما يسمح لك بتوفير مقداراً كبيراً من الطاقة. 

موسمية  كفاءة 
A+++  حتى

أفضل أداء في فئته، مع قيم كفاءة موسمية تصل إلى 
 +++ A في وضع التبريد والتدفئة، مما يؤدي إلى 
للطاقة! إنه موفر حقيقي  التشغيل.  تكاليف  انخفاض 

الموسمية  الكفاءة 
إنه يقدم مؤشراً أكثر واقعية حول مدى كفاءة مكّيفات الهواء 

بالكامل.   التدفئة  التبريد أو موسم  العاملة خالل موسم 

أقل  بيئي  تأثير 
التالي، يستطيع  التبريد R-32 من الجيل  بفضل غاز 

تقليل تأثيره على الكوكب. يتميز  Daikin Emura أيضاً 
R-32 باحتمالية حدوث احتباس حراري )GWP( منخفضة، 
القدرة، ولكنه  القياسية من ناحية  التبريد  وهو يكافئ غازات 

يحقق كفاءة أعلى في استخدام الطاقة وانبعاثات أقل من غاز 
.CO2 ثاني أوكسيد الكربون 

Bluevolution



الحرارة   مضخة 
هواء-إلى-هواء
يأتي Daikin Emura مع وحدة خارجية ُمعاد تصميمها 

البيئي وفاتورة  التأثير  للحفاظ على  التقنيات  أحدث  تستخدم 
الطاقة لديك عند أدنى مستوى ممكن. تأتي معظم الطاقة 

المستخدمة من الهواء الخارجي، وهو مصدر طاقة متجددة 
مجاني وغير محدود. 

الخارجية الوحدة 



تستخرج مضخة الحرارة هواء-إلى-هواء الحرارة من الهواء 
الخارجي )حتى في الطقس البارد( ثم تطلقها كهواء دافئ داخل 

منزلك. وخالل فصل الصيف، تنعكس العملية: يتم نقل الحرارة من 
الداخل إلى الخارج. إنها حل موفر للطاقة للحفاظ على درجة حرارة 

ثابتة في األماكن المغلقة طوال العام. 

كيف تعمل هذه الوحدة؟ 

ذكي تصميم 
Daikin Emura أفقياً،  تمتد الشبكة األمامية لمضخة الحرارة في 
مما يجعل المروحة بالداخل أقل وضوحاً. ماذا عن اختيار اللون؟ 

يعكس الغالف األبيض العاجي ضوء الشمس، لذلك ال ترتفع درجة 
حرارة الوحدة الخارجية في الصيف. 

RXJ20-25-35A :مزدوج
2MXM40-50A / 3MXM40A :متعدد

552.7 × 840 × 350 مم

RXJ42-50A :مزدوج
2MXM68A / 3MXM52-68A / 4MXM68-80A / 5MXM90A :متعدد

734 × 954 × 408 مم



3
وحدات داخلیة

1
وحدة خارجیة

 1
خزان ماء ساخن

5
وحدات داخلیة

1
وحدة خارجیة

1
وحدة خارجیة

1
وحدة داخلیة

التركيب

نظام مزدوج أو 
األجزاء؟  متعدد 
يمكن توصيل Daikin Emura مع وحدة خارجية مضغوطة 

مزدوجة )أي ترتبط بوحدة داخلية واحدة( أو مع وحدة 
خارجية مضغوطة متعددة األجزاء )أي ترتبط بعدة وحدات 

داخلية(. اآلن، ما هو الحل األفضل بالنسبة لك؟ يمكن 
لشركة تركيب معتمدة من ِقبل دايكن أن تساعدك في اختيار 

احتياجاتك. تناسب  التي  الخارجية  الوحدة 

تركيبة من زوج من األجزاء

 Multi+  جديد

لمساحة واحدة،  نظام 
حيث يتم توصيل وحدة 
داخلية واحدة مع وحدة 

واحدة. خارجية 

كما يمكن أيضاً توصيل خزان ماء 
ساخن منزلي مباشرًة مع الوحدة 

المتعدد  الطراز  الخارجية من 
األجزاء. وسيتوفر هذا الحل ابتداًء 

من ربيع 2022. 

حل بزوج واحد: وحدة خارجية واحدة 
موصولة مع وحدة داخلية واحدة 

حل متعدد األجزاء: وحدة 
خارجية واحدة موصولة مع 

عدة وحدات داخلية

الحل  +Multi المتعدد األجزاء: 
وحدة خارجية واحدة موصولة مع 
عدة وحدات داخلية + خزان ماء 

منزلي ساخن 

األجزاء متعددة  تركيبة 

يمكن توصيل وحدة خارجية من الطراز المتعدد األجزاء مع ما يصل إلى 
البيئي وتوفير المساحة  التأثير  لتقليل  خمس وحدات داخلية. هذا حل ذكي 

في حديقتك أو في شرفة منزلك.

•  مساحة تركيب أصغر، وإمكانية رؤية الوحدة أقل، وضجيج أقل
•  تركيب أسهل )أسالك، أنابيب(، وصيانة أقل

•  استهالك طاقة أقل، وكفاءة أعلى في استخدام الطاقة
•  المرونة: يمكن التحكم بكل وحدة على حدة



FTXJ/RXJ20AW/S/B + 20A25AW/S/B + 25A35AW/S/B + 35A42AW/S/B + 42A50AW/S/B + 50Aبيانات الكفاءة

2.6/2.0/1.33.2/2.5/1.34.0/3.4/1.45.0/4.2/1.75.3/5.0/1.7كيلوواطالدنيا/اإلسمية/القصوىاستطاعة التبريد

3.5/2.5/1.34.7/2.8/1.35.2/4.0/1.46.0/5.4/1.76.5/5.8/1.7كيلوواطالدنيا/اإلسمية/القصوىاستطاعة التدفئة

دخل الطاقة
-----كيلوواطاإلسميالتبريد

-----كيلوواطاإلسميالتدفئة

++A+++A+++A+++A++Aفئة كفاءة استخدام الطاقةتبريد المساحة

 Pdesign 22,53,44,25كيلوواطاستطاعة التصميم

SEER8,758,748,737,57,33

80100136196239كيلوواط ساعي/سنةاستهالك الطاقة السنوي 

++A+++A+++A+++A++Aفئة كفاءة استخدام الطاقةتدفئة المساحة )مناخ معتدل(

 Pdesign 2,42,452,53,84كيلوواطاستطاعة التصميم

SCOP5,155,155,154,64,6

65366668011501217كيلوواط ساعي/سنةاستهالك الطاقة السنوي 

EER4,74,464,373,993,68الكفاءة اإلسمية

COP554,044,124

-----استهالك الطاقة السنوي 

A/Aتوجيه ملصق الطاقة للتبريد/التدفئة

FTXJ20AW/S/B25AW/S/B35AW/S/B42AW/S/B50AW/S/Bالوحدة الداخلية

214x900x305مماالرتفاع×العرض×العمقالوحدةاألبعاد 

12كغالوحدةالوزن

-----نوع مرشح الهواء

-----م³/دقيقة تشغيل صامت / منخفض / متوسط / عاليالتبريدمعدل تدفق الهواء للمروحة

-----م³/دقيقة تشغيل صامت / منخفض / متوسط / عاليالتدفئة

dBA5757606060التبريدمستوى قوة الصوت

-----dBAالتدفئة

dBA*19/25/32/39*19/25/33/40*19/25/33/41*21/29/37/45*24/31/39/46تشغيل صامت / منخفض / عاليالتبريدمستوى ضغط الصوت

dBA*24/33/42/46*21/29/37/45*19/25/33/41*19/25/33/40*19/25/32/39تشغيل صامت / منخفض / عاليالتدفئة

ARC488A1W/S/Kجهاز تحكم عن ُبعد باألشعة تحت الحمراءأنظمة التحكم 

RXJ20A25A35A42A50Aالوحدة الخارجية

350x840x552.7408x954x734مماالرتفاع×العرض×العمقالوحدةاألبعاد 

3250كغالوحدةالوزن

dBA5959616262التبريدمستوى قوة الصوت

dBA5959616262التدفئة

dBA4646494848اإلسميالتبريدمستوى ضغط الصوت

dBA4747494849اإلسميالتدفئة

-CDB°50+~10دنيا ~ قصوىالحرارة الخارجية في التبريدنطاق التشغيل

-CWB°24+~20دنيا ~ قصوىالحرارة الخارجية في التدفئة

R-32/675.0النوع/احتمالية حدوث احتباس حراري )GWP(غاز التبريد

TCO2Eq/0.52/0.760.75/1.10الشحنة كغ

9.50/6.3512.7/6.35ممالقطر الخارجيسائل/غازوصالت األنابيب

2030ماألقصىوحدة خارجية - وحدة داخليةطول األنابيب

0.02 )لطول األنابيب الذي يتجاوز 10م( كغ/مشحنة غاز التبريد اإلضافية

1520ماألقصىوحدة داخلية - وحدة خارجيةاختالف المستوى

1~/220/50-240هرتز/فولتالطور/التردد/الفولتيةوحدة التزويد بالطاقة

1013آمبيرقيمة األمبير القصوى للفاصمة )MFA(تيار - 50 هرتز

يحتوي على غازات االحتباس الحراري المفلورة   

+ dBA 2 في التركيبة المتعددة األجزاء   *

مالحظة: تحتوي الخاليا الزرقاء على بيانات أولية   

البيانات غير متوفرة في وقت النشر  -

 الوحدات الداخلية
FTXJ20AW/S/BFTXJ25AW/S/BFTXJ35AW/S/BFTXJ42AW/S/BFTXJ50AW/S/Bالقابلة للتوصيل

MULTI2MXM40A000--
2MXM50A00000
2MXM68A00000
3MXM40A000--
3MXM52A00000
3MXM68A00000
4MXM68A00000
4MXM80A00000
5MXM90A00000

MULTI +4MWXM52A00000
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AndroidiOS

 Daikin Emura تصّور وحدة
الداخلية في منزلك باستخدام التطبيق 

الثالثي األبعاد

تم إعداد هذا المنشور عن طريق المعلومات فقط وال يشكل عرضاً ملزماً لشركة  .Daikin Europe N.V. ولقد قامت شركة 
 .Daikin Europe N.V بتجميع محتوى هذا المنشور على أفضل شكل ممكن حسب علمها. وال يتم تقديم أي ضمان صريح 

أو ضمني الكتمال محتوى هذا المنشور أو دقته أو موثوقيته أو مالءمته لغرض معين وكذلك األمر بالنسبة للمنتجات 
والخدمات المذكورة فيه. والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ترفض  .Daikin Europe N.V صراحًة أي 

مسؤولية عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر، بالمعنى الواسع، ينشأ عن أو يتعلق باستخدام و/أو تفسير هذا المنشور. كافة 
 .Daikin Europe N.V. المحتويات محمية بموجب حقوق الطبع والنشر لصالح شركة

مطبوع على ورق غير مكلور. 

تشارك .Daikin Europe N.V في برنامج األداء المعتمد من 
Eurovent لحزم التبريد السائلل، ومضخات الحرارة المائية، 

ووحدات الوشائع ذات المراوح وأنظمة تدفق غاز التبريد المتغّير. 
 التحقق من صالحية الشهادة الحالية: 
www.eurovent-certification.com

تغيير  وشك  على  أنا  مرحباً، 
المنزل في  حياتك 


