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DESIGNUL
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Calitatea cea mai evidentă a

DESIGN PREMIAT
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Aspectul sobru, dar elegant
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prisma unei game întregi
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designul, calitatea, execuţia
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prietenoasă faţă de mediu,
funcţionalitatea, ergonomia
şi siguranţa.

brandului Daikin.

PROIECTAT
ÎN EUROPA
PENTRU EUROPA
În mod tradiţional, Daikin şi-a proiectat întotdeauna
produsele

în

Japonia,

aducându-le

apoi

mici

modificări pentru a le adapta pieţei europene
şi celei de peste ocean. Cu toate acestea, acum doi
ani, vânzările de unităţi de aer condiţionat split din
Europa au atins un nivel care justifica necesitatea unui
concept european. Este prima dată când o unitate
de aer condiţionat este concepută în Europa pentru
piaţa europeană, utilizând tehnologie europeană şi
standarde europene de design.

TENDINŢA ESTE CLARĂ DE-A LUNGUL

I S TO R I E I . A R T I CO L E C A R E AU AV U T

INIŢIAL UN DESIGN PUR FUNC ŢIONAL

AU FOST TREPTAT ÎMBUNĂTĂŢITE PENTRU

A INCLUDE UN ELEMENT ESTETIC CARE

SĂ SATISFACĂ NEVOIA DE ELEGANŢĂ ŞI

SIMPLITATE. DAIKIN EMURA URMEAZĂ

ACEASTĂ TENDINŢĂ, COMBINÂND ŞI

CHIAR

REDEFININD

FORMA

ŞI

FUNCŢIONALITATEA.

Confort deplin de-a
lungul întregului an
Unitatea de aer condiţionat de perete Daikin Emura este
o conlucrare remarcabilă a designului convenţional şi
excelenţei în inginerie. Aceasta a fost concepută
pentru a fi montată la înălţime pe perete, pentru o
distribuţie optimă a aerului şi o funcţionare silenţioasă.

CARACTERISTICI
››

Design elegant în aluminiu sablat sau alb
cristal mat

››

Asigură un nivel maxim de confort

››

Nivelul presiunii sonore este sub 22 dBA

››

Domeniu larg de funcţionare: temperaturi
cuprinse între -10 şi 46°C pentru răcire şi
între -15 şi 20°C pentru încălzire

››

Telecomandă cu programare săptămânală

Daikin Emura respectă cele mai recente
cerinţe privind eficienţa energetică şi
urmează o nouă abordare: încearcă să fie o
prezenţă cât mai discretă. Este vizibilă
numai o suprafaţă bidimensională simplă
şi destul de graţioasă, ventilaţia fiind
mascată în partea superioară sau puţin
vizibilă atunci când se deschide uşor panoul
unităţii în timpul utilizării acesteia. În
consecinţă, unitatea nu mai poate fi
considerată un simplu aparat de uz casnic,
ci, mai degrabă, un obiect neutru de
mobilier care se asortează cu orice tip de
interior. Unitatea este disponibilă în două
variante de finisare: alb cristal mat şi
aluminiu sablat.

OCHIUL INTELIGENT VĂ
AJUTĂ SĂ FACEŢI ECONOMII
CONSIDERABILE DE ENERGIE
Funcţionalitatea tehnologiei avansate şi designul
elegant interacţionează excelent în cazul unităţii
Daikin Emura. Simpla apăsare a butonului de acţionare
al telecomenzii va duce la deschiderea panoului frontal
şi a fantei, făcând să fie vizibil unul dintre dispozitivele de
economisire a energiei al unităţii: ochiul inteligent. Acest
senzor incorporat detectează prezenţa umană în cameră şi
demarează în mod automat operaţiunea de economisire
a energiei în momentul în care nicio persoană nu se află
în cameră. Un alt dispozitiv de economisire a energiei
este programatorul.

CONFORT OPTIM PRIN SIMPLA
APĂSARE A UNUI BUTON
Cu ajutorul telecomenzii prietenoase, puteţi să va relaxaţi
şi să adaptaţi temperatura camerei stând confortabil
în fotoliu. Afişajul de mari dimensiuni oferă o vedere
de ansamblu a modului de funcţionare a unităţii, iar
butoanele uşor de utilizat facilitează accesul la tehnologia
performantă încorporată în Daikin Emura. Doriţi să
împiedicaţi fluxul de aer să ajungă direct pe invitaţii
dumneavoastră? Trebuie doar să apăsaţi pe butonul „jet
de aer confortabil”.
Doriţi să economisiţi energie? Utilizaţi ochiul inteligent
al sistemului sau setaţi programatorul pentru a regla
temperatura optimă din cameră la orice oră din zi sau
din noapte.

CONFORT OPTIM:
CREAT ÎN MOD INTELIGENT,
DURABIL ŞI SILENŢIOS.

O adiere de aer curat
Filtrul fotocatalitic din apatit de titan pentru purificarea
aerului captează particulele microscopice de praf din
aer, absoarbe impurităţile organice, precum bacteriile şi
virusurile, şi poate chiar să descompună mirosurile neplăcute.

Funcţionare silenţioasă
Unitatea interioară distribuie fluxul de aer aproape în
surdină. Nivelul sunetului produs abia atinge 22 dBA în
modul răcire. În comparaţie, zgomotul ambiant dintr-o
cameră în care este linişte atinge, în medie, 40 dB(A). Iar noi
vă garantăm că unitatea exterioară nu vă va deranja vecinii.

Modul de noapte
Vedere laterală a unităţii
Daikin Emura
în timpul funcţionării

Pentru a vă ajuta să aveţi un somn liniştit, Daikin Emura
va preveni încălzirea sau răcirea excesivă în timpul nopţii.
Dacă programatorul este pornit, unitatea va seta automat
o temperatură cu 0,5 °C mai ridicată în modul răcire şi cu
2 °C mai scăzută în modul încălzire. Acest lucru previne
modificările rapide ale temperaturii din cameră, care v-ar
putea tulbura somnul.

Modul confort
Modul confort vă garantează funcţionarea fără curenţi
de aer. La răcire, fanta îşi modifică unghiul pe orizontală,
pentru a preveni fluxul de aer rece să fie suflat direct
peste corp. La încălzire, fanta îşi modifică unghiul în jos
pe verticală pentru a împinge fluxul de aer cald în partea
inferioară a camerei.

Autobaleiere
Pentru a asigura o temperatură constantă în întreaga
cameră, sistemele verticale de autobaleiere ale Daikin
Emura deplasează în sus şi în jos în mod automat fantele
de refulare, ducând la distribuţia uniformă a fluxului de
aer în întreaga cameră.

Modul putere
Dacă este necesară încălzirea sau răcirea camerei într-un
timp scurt, de exemplu, când ajungeţi acasă într-o zi toridă
sau extrem de răcoroasă, puteţi utiliza modul putere.
Acest mod activează volumul maxim de aer timp de 20
de minute, înainte de a reveni în mod automat la setările
anterioare ale unităţii.

Unitatea exterioară
Unitatea exterioară poate fi instalată pe acoperiş, pe terasă sau pe
un perete exterior. Datorită unui tratament special anticoroziune
aplicat pe ventilator şi pe schimbătorul de căldură, unitatea

INSTALARE
FLEXIBILĂ.

exterioară este rezistentă la ploi acide şi la coroziunea produsă

UŞOR DE
CONTROLAT.

Telecomanda cu infraroşu

de sare. O coală de oţel inoxidabil aşezată sub unitate îi conferă o
protecţie suplimentară.

Unitatea interioară este uşor de controlat cu ajutorul telecomenzii
cu infraroşu, care este furnizată în pachetul standard. În cazul în
care se observă funcţionarea necorespunzătoare a unităţii de aer
condiţionat, un cod de eroare va fi afişat pe ecranul telecomenzii,
ajutând la diagnosticarea şi remedierea rapidă a problemei.

Aplicaţii
Unitatea interioară Daikin Emura poate fi utilizată într-o aplicaţie
cu o singură cameră, cu o singură unitate interioară conectată la o
unitate exterioară, sau în aplicaţii cu mai multe camere, cu maxim
nouă unităţi interioare conectate la o singură unitate exterioară.

Controler online (opţiunea KKRP01A)
Controlaţi unitatea interioară din orice locaţie prin intermediul
unei aplicaţii sau prin internet.

ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE
UNITATE INTERIOARĂ
Capacitate de răcire Min./Nom./Max.
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max.
Eficienţă sezonieră Răcire
Clasă energetică
(conform
Pdesign
EN14825)
SEER
Consum anual de energie
Încălzire (climat Clasă energetică
mediu)
Pdesign
SCOP
Consum anual de energie
Eficienţă nominală
EER
(răcire la 35°/27°, sarcină COP
nominală, încălzire la
Consum anual de energie
7°/20°, sarcină nominală)
Clasă energetică Răcire/Încălzire
Carcasă
Culoare
Înălţime x lăţime x adâncime
Dimensiuni
Unitate
Greutate
Unitate
Funcţionare Mare/Nom./Mică/Silenţioasă
Ventilator - Debit Răcire
de aer
Încălzire
Mare/Nom.
Nivel de putere
Răcire
Ridicată
sonoră
Încălzire
Ridicată
Funcţionare Mare/Nom./Mică/Silenţioasă
Nivel de presiune Răcire
sonoră
Funcţionare Mare/Nom./Mică/Silenţioasă
Încălzire
Racorduri
Lichid
Dext
conducte
Gaz
Dext
Evacuare condens Dext
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune

UNITATE EXTERIOARĂ
Înălţime x lăţime x adâncime
Dimensiuni
Unitate
Greutate
Unitate
Ventilator - Debit Răcire
Mare/Super mic
de aer
Încălzire
Mare/Super mic
Nivel de putere sonoră Răcire
Ridicată
Funcţionare mare/silenţioasă
Nivel de presiune Răcire
sonoră
Funcţionare mare/silenţioasă
Încălzire
Domeniu de
Răcire
Ambiant Min.~Max.
funcţionare
Încălzire
Ambiant Min.~Max.
Agent frigorific
Tip/GWP
Lungime conducte UE - UI Max.
Racorduri
conducte
Diferenţă de nivel UI - UE Max.
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune
Curent - 50 Hz
Amperaj maxim pe siguranţă (MFA)

kW
kW

FTXG25JW
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,4 /4,5

FTXG35JW
1,4/3,5 /3,8
1,4/4,0 /5,0
A++

kW

2,50
6,53
134

kWh

3,50
6,51
188
A+

kW

2,80
4,34
903
4,46
4,36
280

kWh

kWh

3,30
4,23
1.091
3,93
4,04
445

FTXG50JW
1,7/5,0 /5,3
1,7/5,8 /6,5
A
5,00
5,45
321
A
4,60
3,87
1.660
3,21
3,63
780

FTXG25JA
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,4 /4,5

FTXG35JA
1,4/3,5 /3,8
1,4/4,0 /5,0

FTXG50JA
1,7/5,0 /5,3
1,7/5,8 /6,5
A
5,00
5,45
321
A
4,60
3,87
1.660
3,21
3,63
780

A++
2,50
6,53
134

3,50
6,51
188
A+

2,80
4,34
903
4,46
4,36
280

3,30
4,23
1.091
3,93
4,04
445

A/A
Alb cristal mat
mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
Hz/V

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
m
m
Hz/V
A

8,8/6,8/4,7/3,8
9,6/7,9
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25

10,1/7,3/4,6/3,9
10,8/8,6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26

9,52
16 sau 18

Aluminiu sablat
295 x 915 x 155
11
10,3/8,5/6,7/5,7
8,8/6,8/4,7/3,8
10,1/7,3/4,6/3,9
11,4/9,8
9,6/7,9
10,8/8,6
60
54
58
60
55
58
44/40/35/32
38/32/25/22
42/34/26/23
44/40/35/32
39/34/28/25
42/36/29/26
6,35
12,7
9,52
18,0
16 sau 18
1~ / 50 / 220-240

10,3/8,5/6,7/5,7
11,4/9,8
60
60
44/40/35/32
44/40/35/32
12,7
18,0

RXG25K
RXG35K
RXG50K
RXG25K
RXG35K
RXG50K
550 x 765 x 285
550 x 765 x 285
735 x 825 x 300
550 x 765 x 285
550 x 765 x 285
735 x 825 x 300
34
34
48
34
34
48
33,5/30,1
33,5/30,1
50,9/48,9
33,5/30,1
33,5/30,1
50,9/48,9
30,2/25,6
30,2/25,6
45,0/43,1
30,2/25,6
30,2/25,6
45,0/43,1
62
64
63
62
64
63
46/43
48/44
48/44
46/43
48/44
48/44
47/44
48/45
48/45
47/44
48/45
48/45
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-10~46
-15~20
-15~20
-15~20
-15~20
-15~20
-15~20
R-410A/1.975
R-410A/1.975
R-410A/1.975
R-410A/1.975
R-410A/1.975
R-410A/1.975
20
20
30
20
20
30
15
15
20
15
15
20
1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240
16
16
20
16
16
20

(1) EER/COP conform Eurovent 2012

COMBINAŢII POSIBILE

2MXS40H

2MXS50H

3MXS40K

3MXS52E

3MXS68G

4MXS68F

4MXS80E

5MXS90E

RXYSQP8V1

TABELUL DE COMBINAŢII MULTI
Număr maxim de unităţi interioare

2

2

2

3

3

4

4

5

6

FTXG25JW

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

FTXG25JA
FTXG35JW
FTXG35JA
FTXG50JW
FTXG50JA

NOUA CLASIFICARE ENERGETICĂ DIN EUROPA:
RIDICAREA STANDARDULUI DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
Pentru a-şi atinge obiectivele provocatoare de mediu, 2020-20, Europa impune cerinţe minime pentru proiectele
cu impact energetic. Aceste cerinţe minime au intrat in
vigoare la 1 ianuarie 2013 şi vor fi îmbunătăţite în anii
următori.
Directiva privind proiectarea ecologică nu numai că
ridică sistematic cerinţele minime privind performanţa de
mediu, dar modifică şi metoda utilizată pentru măsurarea
acestei performanţe, pentru a reflecta mai corect condiţiile
reale. Noua valoare a performanţei de mediu furnizează o
imagine mult mai precisă a eficienţei energetice optime
pe durata unui întreg sezon de încălzire sau răcire.
Noua clasificare energetică europeană vine să completeze

(cel mai puţin eficient din punct de vedere energetic).

această imagine. Clasificarea actuală, introdusă în 1992 şi

Informaţiile de pe noua etichetă includ atât noile valori

modificată între timp, permite consumatorilor să compare

pentru eficienţa sezonieră pentru încălzire (SCOP) şi răcire

şi să ia decizii de cumpărare bazate pe criterii uniforme de

(SEER), cât şi consumul anual de energie şi nivelurile

etichetare. Noua clasificare include mai multe clase, de la

zgomotului. Acest lucru va permite utilizatorilor finali să

A+++ la D, exprimate în tonuri de culori de la verde închis

facă alegeri şi mai bine informate, din moment ce eficienţa

(cel mai eficient din punct de vedere energetic) la roşu

sezonieră reflectă eficienţa unui aparat de aer condiţionat
sau a unei pompe de căldură pe durata unui sezon întreg.

TEHNOLOGIA INVERTER

Funcţionare în modul încălzire:
Temperatură/putere absorbită

Tehnologia inverter dezvoltată de Daikin este o inovaţie
incontestabilă în domeniul climatizării. Principiul este
simplu: inverterele reglează puterea utilizată pentru a

Temperatura rămâne stabilă

Pornire lentă

Temp. setată

o corela cu cerinţa reală. Nici mai mult, nici mai puţin.
Această tehnologie aduce două beneficii concrete:

Confort
Investiţia în tehnologia inverter este recuperată de
multe ori prin îmbunătăţirea confortului. Un sistem de
aer condiţionat cu inverter reglează în mod continuu
capacitatea de răcire şi încălzire pentru a o corela cu
temperatura din cameră. Inverterul scurtează timpul de
pornire a sistemului, permiţând atingerea mai rapidă
a unei temperaturi solicitate în cameră. Imediat ce
temperatura corectă este atinsă, inverterul garantează
menţinerea acesteia la aceeaşi valoare constantă.

Sistem de aer
condiţionat
fără inverter
Sistem de aer
condiţionat cu
inverter
Timp

Eficienţă energetică
Deoarece un inverter monitorizează şi reglează
temperatura ambiantă oricând este nevoie, consumul
de energie scade cu 30% în comparaţie cu un sistem
tradiţional cu pornire/oprire!

Daikin Europe N.V. este parte a Programului
de Certificare Eurovent pentru sisteme de aer
condiţionat(AC), echipamente de răcire a lichidelor
(LCP), centrale de tratare a aerului (AHU) şi aparate de
ventilaţie (FC). Verificaţi online valabilitatea continuă a
certificatului la adresa: www.eurovent-certification.com
sau folosiţi: www.certiflash.com.

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

ECPRO13-003
Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
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