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emura

DAIKIN EMURA. FORM. FUNKTION. REDEFINERET.

DET NYE INDENDØRS KLIMAANLÆG FRA DAIKIN.
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Vægmodellen af det nye Daikin Emura klimaanlæg er en bemærkelsesværdig blanding af design med  
ikonstatus og godt ingeniørarbejde. Dens ultratynde profil og elegante finish i mat krystalhvid 
eller sandblæst aluminium betyder, at den vil passe ind i enhver indretning. Og dens gode udseende 
betyder ikke, at vi er gået på kompromis med hensyn til dens ydelse. Den er jo designet i Europa 
til det europæiske klima, så du kan stole på, at Daikin Emura leverer behagelige temperaturer og 
konstante fugtighedsniveauer, uanset årstiden. 

 TOTAL KOMFORT 
HELE ÅRET RUNDT.
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Den er designet til at blive monteret højt på væggen for optimal luftfordeling og med hviskende 
stille  drift. Og den er lige så let at betjene, som den er at installere og vedligeholde. Og endnu 
en meget vigtig ting: Dens 'A'-mærkning for energieffektivitet vil gøre den lige så tiltrækkende 
for den energibevidste, som den er for den indretningsbevidste. Daikin Emura er den perfekte 
blanding af stil og substans, af form og funktion, af intelligent opvarmning og effektiv afkøling.

FUNKTIONER:

TIL PRIVAT BRUG

• Elegant, diskret design

•  Energibesparende: meget høj 
EER, op til 4,46  
(energimærke ‘A’)

• Sikrer optimal komfort

•  Lydtrykket er nede på 22 dB(A)

•  Bredt driftsområde: 

  -10 til 46° C for køling og -15 til 
20° C for varme

•  24 timers programmerbar 
fjernbetjening med ugentlig 
tidsindstillet timer

TIL INSTALLATØRERNE

• R-410A kølemiddel

• Maksimal rørføringslængde 20 m

•  Reduceret vægt og  mål

ELEGANT DESIGN 
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Daikin Emura nyder godt af en af de allernyeste intelligente klimastyringer. Daikins 
inverterteknologi betyder, at rummet bringes til den ønskede temperatur hurtigere, og at rummet 
bliver fastholdt på denne temperatur med mindre svingninger. Indendørs temperaturen overvåges 
konstant, og enheden har kapacitet til at levere den nødvendige varme eller kølighed på en 
jævn og hurtig måde med færre stop/start cyklusser og derfor med nedsat energiforbrug. Dine 
energiudgifter kan faktisk skæres ned med op til 30 % om året.

VARMEDRIFT

 INVERTERTEKNOLOGI:
 STØRRE KOMFORT,  MINDRE 

FORBRUG.

INFRARØD 
FJERNBETJENING.

Klimaanlæg uden 
inverter

INDSTILLET TEMP Klimaanlæg med 
inverter

Langsom 

opstart
TEMP/
STRØMFORBRUG

Temperaturen forbliver stabil

TID

Econo-funktion (sparefunktion)

Autosving

Intelligent øje

Komfortfunktion

TemperaturindstillingVentilator

Kraftig funktion

Funktionindstilling

Stille drift

Programtid



Driftsmåder

OPTIMAL 
KOMFORT: 
OPNÅS PÅ INTELLIGENT, 

STILLE MÅDE MED STOR 

KAPACITET.

KOMFORTFUNKTION 

Komfortfunktionen sikrer drift uden 
trækgener. Når der køles, er fl appen i vandret 
position, så kold luftstrøm ikke kan blæse 
direkte på kroppen. Når der varmes, vender 
fl appen lodret nedad, så den varme luft 
sendes mod lokalets gulv.

AUTOSVING 

For at sikre en harmonisk tempertur over 
hele rummet får Daikin Emuras lodrette 
autosvingsystem automatisk de udadgående 
lameller til at bevæge sig op og ned, hvilket 
skaber en endnu bedre fordeling af luften i 
hele rummet.

KRAFTIG FUNKTION

Hvis du har brug for hurtig opvarmning eller 
afkøling af et rum, f.eks. når du kommer hjem 
på en meget varm eller kold dag, kan du 
bruge 'kraftig funktion'. Den aktiverer den 
maksimale luftvolumen i 20 minutter, før 
den automatisk vender tilbage til enhedens 
oprindelige indstilling.

DET INTELLIGENTE ØJE

Daikin Emura har en indbygget 
bevægelsessensor, der detekterer, om der 
er personer til stede i rummet. Er der ingen 
i rummet i 20 minutter, slår klimaanlægget 
automatisk over på den energibesparende 
indstilling. I det øjeblik en person træder ind i 
rummet, starter klimaanlægget igen.

STILLEDRIFT 

Indendørs enheden spreder luften, næsten 
uden at det kan høres. Den frembragte 
lyd er fra knap 22 dB(A) for køledrift. Til 
sammenligning er den omgivende lyd i et 
helt stille rum gennemsnitligt 40 dB(A). Og 
vi garanterer, at udendørs enheden ikke vil 
forstyrre dine naboer. 

NATINDSTILLING 

Som en hjælp til din gode søvn, vil 
Daikin Emura forhindre overophedning 
og overnedkøling i løbet af natten. Hvis 
timeren er slået til, vil enheden automatisk 
indstille temperaturen til 0,5 ºC varmere ved 
køledrift, og til 2ºC køligere ved varmedrift. 
Det forhindrer de hurtige ændringer i 
rumtemperaturen, der kan forstyrre din søvn.
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Timerfunktion VarmefunktionKølefunktion



06

FLEKSIBEL 
INSTALLATION. 
ENKEL 
REGULERING.

Udendørs enheden kan monteres på tag, terrasse eller op ad en udvendig mur. På grund af 
ventilatorens og varmevekslerens særlige korrosionshæmmende behandling, kan udendørs enheden 
modstå syreregn og saltkorrosion. En rustfri stålplade nede under enheden sørger for ekstra 
beskyttelse.

Det er let at regulere indendørs enheden via den trådløse fjernbetjening, der medfølger som standard. 
I det usandsynlilge tilfælde, hvor der skulle opstå en fejlfunktion i klimaanlægget, vil en fejlkode blive 
vist på fjernbetjeningens display, hvilket vil sætte dig i stand til hurtigt at finde og rette fejlen. 

Daikin Emura indendørs enheden kan anvendes i opsætning til ét rum, med én indendørs enhed koblet 
til én udendørs, eller i en kombination med flere rum med højst ni indendørs enheder koblet til én 
udendørs enhed.

Brugervenligheden 
sikres af den 
trådløse (infrarød) 
fjernbetjening



07RXG-j

VARME & KØLING

INDENDØRS ENHEDER
* FTXG25JV1BS/BW  
 FORELØBIGE DATA

* FTXG35JV1BS/BW  
 FORELØBIGE DATA

Kapacitet Køle Standard kW 2,5 3,5
Varme Standard kW 3,4 4,0

EER/COP Køl/varme 4,46 / 4,36 3,93 / 4,04
Årligt energiforbrug kWh – –

Energiklasse Køl/varme A/A A/A
Mål (højde x bredde x dybde) mm 295x915x156 295x915x156
Vægt kg – –

Lydeffekt Køle Høj dB(A) 54 58
Varme Høj dB(A) 55 58

Lydtryk Køle H/M/L/SL dB(A) 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23
Varme H/M/L/SL dB(A) 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26

Køling Type R-410A R-410A

UDENDØRS ENHED RXG25J* RXG35J*

Dimensioner (Højde x Bredde x Dybde) mm 550x765x285 550x765x285
Vægt kg – –

Driftsområde Køle Min~maks °CDB -10~46 -10~46
Varme Min~maks °CWB -15~20 -15~20

Lydeffekt Køling dB(A) 61 63
Lydtryk (lavt) Køling dB(A) 43 44

Opvarmning dB(A) 44 45
Lydtryk (højt) Køling dB(A) 46 48

Opvarmning dB(A) 47 48
Køling Type – –

Rørtilslutninger Væske/gas mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Rørlængde (maks) m 20 20

Bemærk: Blå celler indeholder foreløbige data
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Maksimalt antal indendørs enheder 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9
FTXG25J-W • • • • • • • • • •
FTXG25J-S • • • • • • • • • •
FTXG35J-W • • • • • • • • • •
FTXG-35J-S • • • • • • • • • •
CTXG50J-W • • • • • • • • • •
CTXG50J-S • • • • • • • • • •

Maks. køleeffekt kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5
Maks. varmeeffekt kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5
Maks. PI køling kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40
Maks. PI opvarmning kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Bemærk: Blå celler indeholder foreløbige data

Bemærkninger:
1 Få mere udførlige oplysninger ved at læse katalogtabellerne over vore multi-modeller/kombinationer eller kontakt forhandleren
2 (1) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og strømforbrug er typiske og taget fra vægmodelserie D, E (klasse 20, 25, 35)
   (2) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og strømforbrug er typiske og taget fra vægmodelserie G (klasse 20, 25, 35, 42, 50)/F (klasse 60) 
   (3) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og strømforbrug er typiske og taget fra vægmodelserie D (klasse 20, 25, 35,)/E (klasse 50)
   (4) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og strømforbrug er typiske og taget fra vægmodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50)/F (klasse 60, 71)
   (5) De anførte tal for køle- og varmekapacitet og strømforbrug er typiske og taget fra vægmodelserie D (klasse 20, 25, 35, 50)/E (klasse 60, 71)
3 * Der skal tilsluttes mindst 2 indendørs enheder til disse udendørs multi-enheder.



Daikins produkter forhandles af:

Denne udgivelse er kun udformet med henblik på at give information og udgør ikke noget bindende tilbud 

fra Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet indholdet i denne udgivelse efter bedste overbevisning. 

Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, 

der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer 

kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form 

for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i 

forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele 

indholdet.

Daikin Europe N.V. deltager i “Eurovent Certification 

Programme for Air Conditioners” (AC), “Liquid Chilling 

Packages” (LCP) og “Fan Coil Units” (FC); de certificerede 

modellers certificerede data er anført i Eurovent 

Directory. Multi-enheder er certificerede af Eurovent for 

kombinationer med op til to indendørs enheder.

Daikins enestående position som producent af 

klimaanlægsudstyr, kompressorer og kølemidler har ført 

til målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger. 

Det har i flere år været Daikins målsætning at blive førende 

inden for levering af produkter, der har begrænset 

indvirkning på miljøet. Denne udfordring kræver øko-

design og udvikling af en lang række produkter samt et 

energistyringssystem, der resulterer i energibesparelse 

og nedsættelse af affald. 
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